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Fou celebrada sessió pública ordinària el dia 27
d 'abril. La presírli el ciutadà Segon Tinent d'Alcalde
senyor Pere Comas. Hi assistiren, ultra el ciutadà
Alcalde acc-idental, senyor Joan CasanoYas, cls ciutadans Regirlors senyors Frederic Amat, Josep A nuen gol,
Andreu Bansili, Josep Bertran, Frederic Brasó, Martí
Casals, Francesc Costa, Joan Domènech, Josep Durau,
Josep gscofet, Casimir Giralt, J oau Gúsó, Frederic
Herèdia, Pere Huguet, Josep J ové, Amadeu Llopart,
Ramon Marl.és, J osep Nonell, Miquel Ollé, Joaquim
Pclliccna, Dom.ènec ria, Francesc Puig i Alfonso, I,ln{s
Pnig i Monné, Mateu Ruiz, Ferran de Sagarra, Pere
Sllvat, Jose p Sarnblancn.t, Enric Sàncbez, Manuel Snntamllria, Pelip Solà, ]est'1s Ulled, Jamne Vàchier, Abel
Velilla, Jonquhu Ventalló, Ernest Ventós, Antoni Vilalta, Jaume Vinyals i Joaquim Xirau.
H'adoptarcu els següents acords:
Aprovar l'acta de la darrera sessió.

D espatx oficia l

xim, i al banquet que es celebrarà despn~s. (Fou aprovat., i es facultà el senyor Alcalde, perquè designi el
senyor Regidor que hi ha d'assistir.)
- Donar la con{onnitat a nn oïici dc l'intcrvCJJt.or,
elevant a l'aprovació de l'Ajm1tament les relacions de
Resultes d'ingressos i despeses corresponents als Prcssnpostos d 'Tnterior i ELxampla, les quals baurnn d'addicionar-sc a Ics de l'actual exercici 1932.
- J~s donà compte d'una instància dcl Círcol Artístic, rlemóuant que l'Ajuntament accepti uu lloc al
Com itè d' honor de l'Ell:posic.ió-Homenatge a Rusiiíol, i
a mb el prec que se li concedeixi una subvenció dc 1 ,soo
pessetes, per tnl de poder amino rar les despeses que
aquell homenatge represen ta per a l 'esmentada entit.uL
(Fon aprovada la part que es referei.~ a l'acceptació
d'lm lloc en el Comitè d'honor de la susdita Exposició.)
- Aprovar tut compte relatiu a les despeses ocasionades pel viatge efectuat a la Corunya pel primer 'l'ineut rl'i\lcalde, President de la Comissió de Prove\mcnts,
senyor Joan Casanovas, acompanyat del Regidor de ia
susdita Comissió senyor Joaquim Ventalló i per l 'administrador de l'Escorxador Manuel Mars, amb motiu
d'as~istir a l'Assemblea de productors de bestiar bo·ví,
convocada per la Junta Provincial Ramadera dc la Corunya per al dia 3 d'abril. per a tractar de l'abastament de vedelles a les places de :Madrid i Barcelona.
'l'umbé fou aprovat l'úúonue de la Interrenció municipal, assenyalant la part. 59 del Presmpost de l'any
1932 per a l'aplicació dc la referida de~pesa.

Tenir-sc per assabentat dels següents oficis:
De l'Alcaldia, participant que, eu Yirhtt de les facultats que li són co1úerides, ba tingut a bé nomenar
Evarist Gayatc Costa auxiliar de la Guàrdia Urbana
(Secció armada).
Del Centre Democràtic Radical del districte V, oferint el seu concurs per a tot allò que sigui en defensa
de la Llibertat i per la consolidació de la Repíihlica .
. - Aprovar un ofici de l'interventor, remetent la dislribncíó de cabals, d'import g.870,750 ptes., pet n aleudrC' Ics obi igacions del m.es de maig v inent.
CTINTRAJ.
- Hs do nà compte rl'lln ofici de l'Alcaldia, trametent
la in vitació per a l'Assemblea de Municipis Catalans, ·
Jubilar Emili I.egazpi Roddguez en el càrrec d'nixcr,
nmb motiu dc la d iscussió del Projecte d'Eslat.ul dt: u111 b l'ha ver passiu anual de 4,320 ptes., que s'aplicarà
ltL Federació dc l\Iuuicipis de Catalunya, per tal que a la parl. 5·" del vigent Pressupost.
l'Ajuntament <.lesigni el nombre de Regidors que s'a- Dcclarru· jubilat Josep Ruiz Donúnguez en el càrcordi, perquè, en la seva representació, assistci..'Úll al r~c d'agutzil, amb l'haver passiu anual de 3,915 ptcs.,
referit acte, que ha de tenir lloc el dia 8 de maig prò- que s'aplicarà a la part. 5.a del vigent Pressupost.
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-Abonar, des del dia r.r de febrer proppassat, per
parts iguals, a Dorotea Bailc Bscnder, vídua i a Enric
Ferré Ripoll, en nom i representació del seu germà
Josep Perré Ripoll, orfe, respecth·ament, del que fou
agent d'arbitris, jubilat, Enric Ferré Diego, la pensió
anual t.l'import l,03l':;\3 ptes., que s'abonarà, quant a
la pensió corresponent als mesos de febrer i març proppassat, amb càrrec al cap. xvur, ímic, Resultes del Pressupost dc 1931, prorrogat, i a comptar del 1.r d'abril
corrent. a la part. 5·" del vigent Pressupost, i la paga
del mes en què va morir el causant, a la referida \idua.
- Satisfer a Josep Tomàs Centellas. fill, major
d'edat, del guàrdia urbà, jubilat, Esteyc Tomàs Climent, la paga del mes en gnè va morir el causant i
una mesada de gràcia, amb càrrec a la part. 8.n del
vigent Pressupost.
SA}..TITAT I BE~EFICÈXCIA
Aprovar els comptes dc les despeses de la Casa
Municipal de lV[aternologia en el passat mes dc febrer,
que en total importen la stuna de 8.482'50 ptes., quantitat que s'aplicarà a la partida única del cap. XVlii
del vigent Pressupost.
- Denegar la llicència de tres mesos que interessa
la 1levadora Carme :4\Iàrmol, puix que per manca de
personal no pot ésser concedida, i atorgar la de tres
mesos, sense sou, que demana el cap d'Epiclemiologia
v etcdnària, J oscp Vidal, a partir del dia 25 dc febrer .
- Aprovar l'acta de recepció de les obres fetes a
l'Hospital d'Infecciosos per la societat Foment d'Obres
i Construccions.
-Donar l'aprovació a Ja relació d'estades dc menors
naturals dc Barcelona que, amb relació al passat mes
clc febrer, ha enviat el 'l'ribtmal Tutelar de Mcmors
cl'aqLtCsta ciutat, d'import 8,ooo ptes.; quantitat qne
té cabuda al cap. XVIII del vigent Pressupost.
- Per tal que a la façana de la Casa Mmticipal cle
~laternologia puguin onejar-hi les dues banderes, republicana i catalana, destinar la quantitat de 475 ptes.
per a la construcció d'wt pal amb els tirants artístics
de ferro forjat, amb càrrec a la part. 395 del Pressupost de 193 T, prorrogat.

EST_\UÍSTIC:\.
Induir en el Padró d'habitants dgent les persones
anotades als fulls dt:claratoris presentats pels caps de
fanúlia Ricard Daura Gimeno, Gregori de la Cruz Pascua!, Glòria Losacla Miralles, Francesc Pascual Botella,
Josep Ibilílcz Lucas, Lluís Ruiz Moreno, Carme No¡,>uero
Casnílola, Magdalena Rosa 1\IoHna, Josep Garcia Vera,
1\Ianuel Campillo Garcia, Adela Ibàñez i\Ioreno, Vicenç
Soriano Gallén, :\nua )!orcl ,\lbí, Pau Zapatero )fartinez, :\Inri a Alhaja P~rez, Josep Grau Lasazar. :\faria
Palanca Llomba.rt, Agustí Bot.o Tanda, Blai Mur Borbou, 1\Inria Roger Vidal, Hmili Alvarez Gouzàlez, Francesc nan Urios, Rafael Vaillo Gàlvez, Dolor¡; Santiago
Luquc, Maria Iriago Jai mc, Francesc Corbella Pont,
Antoni Fabrc::;at ~loíx, Teresa Olh-ella Pascual, Francesc Sàez Cebrian, Enric :\lorata Ruiz, Joan Zamora
Bastida, Joan Francesc Pallarés Ibàñez, Baltas.<>ar Leixe
Obiol, Josep Farga Font, Josepa Castillejos Fernàndez,
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Antoni 1\fartú1ez Reina, Maria Criñó .Martú1ez, Magdalena ~I. )[ervay de Rensch, 'M argarida 1\Iarx Jopha,
Enric Cordi Llo,·era, Evarista Lascasas \'erduque, Timoteu Valero ::\Iartínez, Dídac Gallardo Pérez, Sebastià
:i\Ioncusí Bertran, Antoní Roca Cervan, Joan Marabet
Miralles, Caureà NaYarro Gíménez, Gaspar Hernàndez
Seudrau, Santiago Ruiz Gonzàlez, Josep Rovira Basons
i Artur Tornn Garcia.
- Donar d'alta en el Padró d'habitants vigent
Emili Pérez Alsina, esposa i fills; Laureà l.ozano Casado,
esposa i fills; Maria Alart Sala, Rosa Tàpias .t\rmengol
i neboda ::\[ercè Tàpia.<; Rosich; Frederic Pi Julià i altTes
persones contingudes en el full declaratori; Gabriela
Rúbio Garcia i fills Francesc, Remei, Angela, Marina,
Carme i Pere Marguenda Rt1bio; Rafael Gil Marfn,
esposa i fills; i Joan Bertran Borràs, esposa i filla.
- Donar de baixa en el Padró d'habitants vigent
J awne ·Medina Blàzquez i fills Ramona i Joan Medina
· Rosal.

Hisenda
PRESSUPOSTOS
Tomar a Francésc Plaus la quantitat de 551'88 pessetes, corresponent a la meitat dels drets de pernús i
reconeixement d'obres d'ampliació de la casa del carrer
de Vilamarí, n.s 126 i r28, la qual té concedits els beneficis del R. D. de 23 de febrer de 1924, per acord dc la
Comissió lVItmicipai Permanent de 17 d'abril de 1928,
i que la dita quantitat es faci efectiva amb càrrec al
cap. xr~. article t'mic del vigent Pressupost.
- \ïsl l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, interessant que l'Ajuntament procedeixi al cobrament del recàrrec del roo per 100 de l'arbitri sobre
solars sense edificar consignat eu els pressupostos de la
desaparegttda Diputació t.lc Barcelona, per als anys r930,
193 r i actual, manifestar que, tractant-se d'un recàrrec
que ha de passar Ílltegrament a la Hisenda de la Diputació o de la Generalitat, i tenint en compte les raons
reiteradament exposades en di\·ersos acords municipals
l'Ajuntament li facilitarà tots els mitjans perquè pugui
directament. encarregar-sc de percebre'!, segons preveu
la Generalitat en l'acord esmentat, al qual fi li serà
tramesa wta còpia del Registre dc solars dels anys 1930J
l93I i actual.
- No e.x:istint consignació en el vigent Pressupost
ordinari per a satisfer els ha\·ers corresponeuts a catorze
recaptadors interins i vint mossos de neteja de :\fercats,
també interins, nomenats per I'Ajtrntament, disposar
que per aquesta Comissió s'habilitin els corresponents
suplements de crèdit per transferència, dintre els capítols del mateix Pressupost, i mentre es trameten els
sttplemcnts de crèdit aHudils, fer efectius els susdits
havers amb càrrec a la consignació global existent ac:.
tualmcnt en Pressupost; i facultar el ser1yor President de
la Comissió d'Hisenda perquè pugui disposar, cUntre del
vigent Pressupost de 193.z, cle la consíguació dc la
part. r 3 r i 1íltima de la plan li lla definitiva del Negociat
de Contribucions especials i solars, per aquests trcbaUs i
els de Plus vàlua, aixi com la relativa a la part. r r4
del Pressupost de 1931, avui Resultes per addició, segons acord de 30 de març, i que la regla setena complementària del Pressupost prorrogat, quedí modificada en la forma que e."<pressa la respectiva liquídació.
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Autoritzar el senyor "\lcalde en allò que es refereix a la consignació compresa en la part. 113 del Pressupost. ordinari de 1932, per tal de fer efectius els haYers
i gratificacions corresponents als individus necessaris
per als treballs relatius a la percepció de l'arbitri sobre
el producte net de les societats anònimes i comandit àries per accions, i a fa,·or dels funcionaris dc la Delegació d'Hisenda d'aquesta província.
Es donà compte d'un dictamen, en el que es
proposa que com ampliació a l'acord consistorial de 30
d'octubre darrer, en el que es determinà que la quantitat que els quatre funcionaris de la Secretaria de
l'Alcaldia perceben per serveis de caràcter permanent,
que per l'índole especial de llm treball forçosament
tenen dc prestar a les tardes i certes nits, fos 1'equiYalent a la meitat dc llurs h:wers respectius, diferència
qúe, pel que pertoca als mesos d'octubre, no\•embre i
desembre proppassats, se'ls abonà amb càrrec a crèdits
reconeguts, s'acordi que es continuï satisfent-los-hi amb
càrrec a crèdits recoucgnts, mentre no figuri la corresponent quantitat eu Lm noti. Pressupost. (Fon aprovat el dictamen amb m1a esmena del senyor Ollé, intercs.'Saut que de la part dispositiva del dictamen, es variïn tes següents paraules ts'acordi que es continuï satisfent-los-hi amb caràcter dc crèdits reconeguts, mentre
no figuri la corresponent quantitat en un nou Pressuposh, acordant-se en el seu lloc, això que segueix : ~s·a
corcli que es continuï salisfcnt-los-lti amb càrrec a crèdits reconeguts les dites retribucions, corresponcllts als
mesos dc gener a març darrers, ambdós inclosos; i
amb càrrec al capítol d'Imprevistos del vigent Pressupost, o dels successius en cl seu cas, les retribucions que
corresponguin als mc.:sos següents, mentre no figuri la
corresponent quantitat en Prcssuposh.)
- Concedir <.ma subvenció a la Casa de Caritat d~
Barcelona, pet l'import uc r7,760'7r pies., qtte l ' hi
serveixi per a fer efectius els arbitris girats per l'Ajuntament a In dHa institució benèfica, o siguin : g,150'96
pessetes, per contLibnció especial de millores per la
transformació del ferrocarril de Sarrià; 6.937'90, per a
plus yàlua de Ja finca del carrer de Salmeron, 11. 0 34;
991'55, per la finca situada al carrer de Jnlià RomEa,
n. 0 12, i 68o'3o, per la transmissió de la finca del carrer
de MariuH, n. 0 6; subvcmció que es farà efectiva amb
càrrec a la part. 4:24 del Pressttpost Yigent.
Posar a disposició de l'Alcaldia la quantitat de
so,ooo ptes., per a ateudre les despeses dc material i
sosteniment del personal de la Brigada raticida; que
la susdita quantitat es satisfaci :uub càrrec al cap. x,
art. 3.r, part. S.n. del Pressupost ex:traordi11ari de la
Dècima, i autoritzar ci Tinent d'Alcalde President de
la Contissió de Gòvetnació per a subscriure les nòmines
corresponents. (Es prengué aquest acord amb el vot
en contra de la .i\liuoria regionalista.)
- Posar a disposició de l'Alcaldia la quantitat de
5,000 ptcs. per a les despeses que haurà dc fer la Ponència consistorial nomenada per a estudiar i resoldre
el problen1a de neteja de les platges de Barcelona, i
que la referida quantitat es satisfaci amb càrrec al
Pressupost extraordinari dc la Dècima (X-J.r-S.n).
- Vist el dictamen el(• la Jtmta dc caps lletrats, en
relació amb les instàndcs formulades per la Societat
General d'Aigües de Barcelona, relatiYcs a la quota
que li ,·a ésser girada pel recàrrec extraordinari sobre
el pr<Xlucte net corresponent a l'exercici dc celebració
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de l'Exposició Internacional, mantenir el tipus del
3'90 aplicat, i de la quota resnltant es dedueix les aportacions gratuites que \'a fer la susdita Societat a l'Exposició Internacional, quedant, per tant, fixada aquella
quota en T08,659' r6 ptes.
- Posar a disposició de l'Alcaldia la quantitat. dc
5,000 pics .. per a contribuir a les despeses dc reparació
de les barriades de Pekín i Mar bella, a conseqüència
dels temporals marítims ocorreguts aquest hh·crn a les
susdites barriades, i satisfer aquesta quantitat amb càrrec al capítol d'Imprevistos del Pressupost Yigent.
- .Es donà compte d'tm dictamen proposant que
l'Ajtmtament de Barcelona es dirigeixi a les Corts C.onsiitueut.s i els sol·liciti que l'Hst.at arbitri una compensació als Ajuntaments amb motiu de la nova llei de rs
d'abril d'enguany, que ha declarat exempts dc l'arbitri dc lloguers els hotels, [ondes i cases dc dispeses
que tributen per la contribució industrial, atorgant-los
aquesta compensació eu raó a la important minva d'ingressos que l'aplicació de la nova llei !ta causat als interessos mutúcipals. (Fou nprovat el dictamen amb l'aclariment que passi a la Comissió d'Hisenda per a poder
estudiar les gestions que es podeu fer per aconseguir
que es doni una compensació.)
- Satisfer, amb càrrec. a la part. 30 del vigent
Pressupost, els crèdits reconeguts. els quals importen en
total R2,72o'87 ptes.
INCRP,SSOS
'l'ornar a Benet Bonel la quantitat de .q plcs., que
s'aplicarà al cap. XL"\:, article (mic del vige11t Pressupost, la qual fou abonada indegudament en concepte
d'arbitri sobre aumtcis transitoris.
- Reintegrar a Valentí Soler la quantitat de pessetes 252 que té constituïda eu garantia del pagament
del cauon corresponent. al qtúosc de primera classe
instal-lat al carrer de les Coris Catalanes, xamfrà amb
el de Villarroel.
Desestimar la instància de Francesc ~Lialet
Ferran, en la que sol·licita el seu reingrés en el càrrec
de recaptador d'arbitris que va exercir des dc 190-t
a 1909, en què presentà la diJnissió, per quant. amb
la dimissió presentada va. perdre tota meua de drets.
- Autoritzar Lluís Bertran Pla per col·locar, graYat e11 marbre, a la voravia de la casa n.Q 7 del carrer
dc l'Hospital, un rètol-anunci que dirà : •Joycría \·eudrelh.
- Posar amb càrrec n la part. n6d del J>ressupost
de l'any 1932, a disposició del Negociat de Compres i
Majordomia, la quantitat de 1,440 pte.'S., per a la remwtcrnció, durant els mesos d'abril, maig i jtmy, a
les quatre dones que frut els treballs de rentar, fregar
i netejar les Oficines de la Secció de Recapta.ció, dependències recaptatòries i Escorxador General.
- Autoritzar Alcohols Antich, S. A., per a establir tm magatzem dipòsit d'alcohol a l'Avinguda d'Icària, n. 0 TI8.
- Abonar, amb càrrec a. la coiJsiguació d'~Impre
vistos• del vigent Pressupost, als tres ordenances de
les zones extremes d'inquilinat Jaume Costa, Magí
Vh-es i Cannel iUaturana, les despeses dc traun-ies,
les quals, a raó de 15 ptcs. al mes per a cadascun, importaran per els nou mesos de l'actual exercici pessetes -105.
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Donar dc ba.Lx:a, tal com sol-licita Josep Fouollcda Serra, el dipòsit domèstic situat al carrer del
Comerç, n. 0 19, que tenia constituït la raó social Comercial Fonolleda, Callals, Mir, S. A., i donar-lo d 'alta
a favor del sol·licitant.

PLUS VÀLUA
Declarar exemptes de l'arbitri cle plus vàlua les
transmissions clc tlomini que t.ot seguit s'esmenteu:
D'un terreny situat a J,es Corts, a favor de la Coopel'at.iva dc l'Hstatgc del Centre Autonomista de Depeltdcnls del Comerç i de la Indústria. .
D'tm immoble situat als carrers de Progrés i Priorat, a favor d'Enric Mt:'!rCia Pérez.
D'u11 terreny situat a la Torre dels Pardals de Saut
Andreu, a favor d'Etluard Toran Tarrés.
- Fixar les quotes que a continuació es relacioneu:
De r,ro5 i r,192'55 ptes., per la transmissió de dominí, a Manuel Gcnovà Boixet, dels immobles 11.• 22
i 24 del carrer de Ja Riera Alta.
De 208'85 ptes., per la tranSlllissió, a Marcel·li Cots
Brunet, dc l'immoble u. 0 ro del carrer del Pi, i deses·
timar la seva instància, en la qual impugna les ,-aloracions donades per l'Administració al referit immoble.
De z,.Jso' 1; ptes., per la transmissió a Lluis Soler
Alsina dc l'immoble rt. 3 del carrer de Ja Riera de
Vallcarco.
De T,o75'.1o, 9,62.¡'65 7,836'85, 7,836'85 i .zg,785'45
pessetes, per la transnússió, a Teresa Ferran Vila d'tulS
terrenys situats a Sarrià; desestimar les seves instàncies en Hllò que fan relació a les deduccions legals per
millores, urbmtill!:nció i cens, i anul-lar les quotes primcrnment nsscHyalades amb motiu de les susdites transmissions.
Dc l,g6d'25 ptcs. , per la transmissió, a Baltassar
Pijoan Sotcras, d'un immoble sih1at al carrer de GLronella Alta.
De 2,604'29 ptes .. per la transmissió, a Joan Domingo Amigó, d'un. terreny situat al carrer dc Galileo,
i desestimar la instància presentada per J amne Smltomà, relacionada amb la referida transmissió.
Dc rJ.3lt'go i 23,159'45 ptes., per la trausuússió,
a Dolors dc Càrcer i dc Ros, dels immobles n. 0 23 dE>l
carrer de La Princesa, n. 0 4 del de .Montcada, 11. 0 q del
de Roquer i n. 0 6 del d'Escudellers.
Dc 3,6o4'65 ptes., per la transnússió, a :Manuel Bargmió i 1\forgacles, d'un terreny situat a Sant r\.ndreu,
i desestimar-li les instàncies relacionades ami.> les susdites transmissions que té presentades.
Dc 2,075'30 ptes., per la trausm1ssió, a Rosa Torres
Puig, d'un cens amb domilli 1uitjà que graya l'immoble situat al carrer de Tuset, n.• 45 i -~7·
Dc 2,860'35. 622'75 i 1,294'35 ptes., per la transmissió, a Mnuncla de Moutcys i Per.e Monteys, dels
immobles n. • 387 i 389 del carrer de les Corts Catalanes, 11. 0 289 del de Vjladomat, n.• 45 i 47 del de Co·
pèruic, i un altre sense uombre del de Santal6.
Dc 3,015'85 ptes., per la trausmíssió, a J oan Mas
Tarofa i Alfons Paredes Reoyos, del cens amb domini
111itjñ. i drets a11.exos que grava un terreny situat al
carrer del Duc dc la Victòria de la barriada üe Sans.
Dc r7,4 1ó'65 ptes., per la transmissió d'un immoble radicat a l'Avinguda de Pearson.
0

Dc 1¡,.no'4o ptes., per la transmissió, a fa,·or d'Autoui dc Palau de Soler i de Simon, d'un terreny situat
al carrer dc Muntaner.
De 462':w ptes., per la transnússió, a Josep l\Iajó
Carcereny, de l'immoble n. 0 288 del carrer de Verdi.
De 557'55 i 2,851'35 ptes., per la transmissió, a
J oau Vila i Barnils i Lltús Estràder i Bisa, d'nn terreny
situat al paratge ~Tarrasa~. en front al carrer dc Margeuat, i d'tm altre terreuy situat també a Sarrià, i
desestimar les instàncies de Lhús Estrader i Bisa, relacionades amb les susdites transmissions.
De 31,62.5'85, 8:n'2o, 13'4o i 3,132'25 ptes., per la
transmissió, a Ailonsa La'"trent, d'w1s ÍlUUlobles raeUcats als ca rrers de Sardenya i Còrsega, .Meridià, Còrsega
i Paclilla.
De 184'89 ptes., per la transmissió, a Maria Geli
Frígola, d'un immoble situat al carrer de Pedreil.
- Desestimar les instàncies de Josep Vidal Mestres, Anlolli Batlle Piñol, Trinitat Castellà Busquets,
Antoni Thomàs Saura, Mercè Dotras, Jaume Corbera,
l\Iaria dc la Cinta Vallès Espelta, Joan Capdevila, Antònia València Ferrer, Rosa JO\·és, Pere BoYé .i Ramon
Ranells Sagarra, en les quals formulen diverses reclamacions relacionades amb l'arbitri de plus vàlua.
- Tornar a Jaume Barri, amb càrrec al Pressupost
extraordinari de rg28 {I-Io-8.n), la quantitat de pesset<:s .pS' 16, satisfeta indc¡{tldament en concepte d'arbitri de plus vàlua.
Anui·Jar les quotes de r,z8g'86 i I,IS.fJo ptes.,
substituint-Ics per Ja de 936'95, en atenció a haver-sc
èlemostrat Ja cessió dc terreny vial i el pagament de
millores dintre el 'pcríode d'imposició, quota. que s'imposa per l'arbitri dc p lus vàlua, èn mèrits de la traitSmissió dc tlomil1i per herència, a favor de Francesca
Soler Guimó, d'un terreny situat a Ja Plaça de Rovira.
- Assabentar-se de la sentència dictada pel Tribunul lkonórni.co-AdmiJJistratiu d'aquesta provincia, confinnatória dc l'acord d'aquest Ajtmtament i de la seva
Comissió Municipal Permanent de 29 d'octubre de 1929,
pel qual es desestimà la sol·licitud d'exempció de l'al·bi~ri de plus vàlua feta per Climent Guix Sabadell,
per ésser l'esmentada sent~ncia favorable als interessos
municipals.
- Resoldre que els germans Sebastià i Enric Alvarez Aparicio, responsables subsidiaris per insolvència
d'Amadeu Boronat, vénen obligats al pagament de la
quota liquidada en concepte de plus \"àlua, per raó
de la transmissió de domiui de l'immoble situat a Sans,
a títol dc compra-venda a faYor de l'esmeutat senyor
Boronat, i de més, el pagament de tots els recàrrecs i
costes causades fins a la seva exacció.
- Tenir per presentada la iustància d'Ahons Paredes Rcoyos, en representació dels germans Vedruna
i de 7-uzuflrrcgui, i per fetes les mallifestacious que hi
consten, i que signin tingudes en compte les qüestions
pl:111ll'jades respecte la liquidació dc l'arbitri dc plus
vñlna per la ii'ansmissi6 dels béns immobles i dret d'usdefruit relictes per la dita senyora, per aplicar-les a
aqt~ell a liquidació dc quota., eJl el cas de procedir dc
conformitat amb allò que disposa l'Ordenança i disposicions complementàries, o se'n faci cas ouús si l 'Ajuntament entén qnc no procedeixen.
Assabentar-se de la sentèAcia del TribWlal Econòmico-Adnúli ;traiiu d'aquesta provincia coJÚinnatòria dc l'acord de l'Ajulltament de 8 de juliol de HJ3l,
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pel qual es desestimà la reclamació formulada per Lluís
Dnran, en representació de Carme Poy, referent a l'arbitri de plus vàlua, en atenció a ésser aquella fayorable als interessos municipals.
- Desestimar la petició de la representació legal
de Pere :Maria dc Vedruna i de Zuzuàrregui, en la que
demana que la quota ·de plus vàlua no pot e-"<cedir
d'a!Jò ~ne s'ha pagat per drets reials per cadascun dels
iuw1oblcs transmesos; tenir per renw1ciada la reclamació contra Ja quota de 24,982'40 ptes., que fou assenyalada a la finca n. o 78 del carrer Claris; donar lloc
a la reclamació feta en allò que respecta a l'immoble
n. • 270 del carrer de Consell de Cent; i fixar la quota
o. pagar en 3,3r3'05 ptes.; fixar en 316'8o i 3,713'65 pessetes Ics quotes que han d'ésser satisfetes pels ínunobles n.• 2 dc l'Avinguda del Príncep d'Astúries f n. 0 2..¡
òel carrer d'Avinyó, j que es tinguin per fetes les mallifestacions contingudes en la susdita instància, ç¡uant
als immobles restants, per al cas que puguin ésser tingudes cu compte cu fixar la quota que per aquests
darrers s'han dc satisfer.
Desestimar la instància de Fraucesc Tarrés Portabella, per la que impugna la quota provisionalment
liquidada en concepte de plus vàlua, per raó dc la
transmissió de domini al seu favor de la casa -jarcll
11.
rg del carrer de Saragossa.
- Deixar sense efecte la instància de Pere BoYé
Benet, en representació d'Urbanitzadora Barcelonesa, S. A., per no ha\TCr presentat els documents justificatius de la representació ostentada contra la quota
assenyalada a Salvador Marsal Pons, com arbitri dc
plus vàlua per la trru1smissió de domini, al seu favor,
d'un inunoble radicat a l'Avinguda del q cl'abril; i
rcètificar d'ofici, sense que això signifiqui resolució recnrrible, lo, quota notificada, i fixar-la en 7,645' 35 ptcs.
Desestimar per extemporània la instància de
Joan Biosca i Dalmau, en relació a la transmissió dc
dominí, nl seu favor, cl'un immoble situat al n.O 373
del carrer dc Provcuça. i fixar, eu conseqüència, com
a dcfillitÏ\'0, Ja quota de 139'95 ptes.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS I SOLARS
Donar dc baixa del Paclró de l'arbitri sobre solars
els que lot seguit es relacionen : el u.• 166 del carrer
de J,lu!s Pcllicer, dc Ricard Casas; el n. 0 10 del del
Nombre vint, de J osep Mir Sans; e1 n.• 145 del de Paris, de ~fagdalena Barbarà; cl n.• 13 del de Lleida, dc
Ciril Villalba; el n. • 55 del de Tapioles, d'Emília :i\!iralles; el n. • 1o del del Carril, de Pere Almirall BallYé;
el n .0 159 del Passeig de Srult Gervasi, de Sofia Garcia
Gonzàlez; el n.• 2 del carrer de Viladamat, d'EsteYe
Camprubí; el n .0 6 r del de Vilamari, de Josep Auli
Serra; el n.• 6o del de Septimània, d'Emili Ferragut.
Septicmhre; els n.• T54·-I56 del de Padilla, de Julita
'l'useU, vídua de Rexach, i un limitrofe als carrers dc
Galileu i Rolonda, de Pere Coll Llac.
- Desestimar les reclamacions formulades per Roso.
JYürada dc Pagès, Companyia Nacional de Tramvies,
Comitè de Defensa dels Propietaris del carrer de Balmes i Col1lpauyia General de Tramvies, relacionades
amb quotes que els llan estat úuposades.
- :D:n.. virtut d'allò que disposa l'acord dc la Comissió Municipal Pem1ane~1t de 3 r de gener de 1931,
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i accedint a la instància de Josep Pérez, director-gerent
dc la Sucursal del Banc de Biscaia a Barcelona, coudonar dcfiuilh'ament totes les quotes de l'arbitri de
solars sense edificar correspone11ts al que fou solar, per
resultes de l'enderrocament de l'edifici n. 0 21 que e-xistia a la Plaça de Catalunya, xamfrà al de Rivadeneira.
- Apro,•ar el Padró de l'arbitri sobre solars sense
edificar, corresponent a l'actual e..xercici econòmic de
1932, i que sigui exposat al públic pel termiui de quinze
dics fciners.
- Assabentar-se de la sentència del Tribunal Econòmico-Admin.istratíu Pro,~incial de Barcelona, favorable a l'Aju.n tament, en el recurs d'alçada interposat
per Antoni 'l'arrés Pons, confirmatòria de l'acord de
l'Ajwttamcnt dc 22 de juliol de 1931, pel qual es desestimava l'exclusió sol·licitada del solar que posseeix al
carrer dc Meuéuclcz i Pclayo.
- Douar-sc per assabentat de les sentències del Tribunal Uconòmico-Atlministratiu Provincial de Barcelona, en les que es confirma l'acord d'aquest Ajuntament, recorregut per Miquel Bayona Dnran, Josefina
l\Iir6, vídua d'Urrl1tia, Josepa Pellice~· Simó, Ignàsia
Mart{, vídua Comalat, Joan Grau, Frrulcesca Fou troclona Domènec h. Josepa i Concepció Giralt Comas, Pere
Puig Orriols i Miquel Bayona Duran, imposant contribució especial dc millores per Ja construcció de clavegueres al Passeig de ~ostra Dona del Co11, i es desestima,
per tant, els recursos contra l'esmentat acord.
- Atesa la demanda dels contribuents en concepte
de contribució dc millores per obres d'urbanització fetes
per aquest Ajuntament a la Rambla de Volart i als
C'am:rs del Telègraf i Renaixement, Josep Pallejà Vendrell, Domènec T,loyeras Suñol, Josep Torner M:arUJ1cz,
Frru1cesctt Vidal Peiretó, Maria Carmona, Jaume Sa!Jés
Gudayol, Antoni Safout Casañ, Consol Pineda i germans, Agustí Rusiüol Valls, Pere Vilaró, Pere Sala i
Roca, Dolors Grau Casals, Jaume Martí Julià, Carle-;
Rufier, Joscp 1\lf.n. Bamitier i Suàrez, Josep Pallejà Vendrcll, Isidn• Ducso, Josepa Mestre vídua Marigó, M:ru·ia
Cubiró 'l'caus i Pere Co.rné Ortiz, concedir-los el pagament i iugrés a la Caixa d'aquest Aj1u1tament, amb el
6 per roo de descompte, dc les que segueixen, respcctivamcnl, per Ics esmentades obres d'mbanització:
J, 44 q'6,,, 1,8r2'o5, 963'68, 481'84, 477'72, 959'56, 461'25,
C)59' 56, 7z8' 9·1, C)6J' 80, r ,645, 649'87, 406' I6, 399' 16,
.,oc/66, 409'66, .¡oq'66, 409'66, 623'24, 406' r6, 455' 18,
T,38ó'.'H i 875'3+ ptes., amb la condició que facin llur
ingrés, a la Caixa d'aquest Ajtmtameut, abans del dia
15 dc maig propvinent.
- Acccclint a la instància presentada per Frrutcesc
Brosa Jordi, administrador de Lluís Vidal i Quad ras,
propietari de Ics finques n.• 3r i 33 i una part del solar
n. 0 z3 dcl carrer dc Caputxins, de la barriada de Sarrià, nfcctadcs per la contribució especial de millores
per la conslrucció dc la claveguera a l'esmentat carrer
dc CapuLxins, cu la que demru1a l)Oder acollir-se a la
bonificació del 10 per 100 de les quotes que li corresponia satisfer, ceclír-li allò que demana, amb la condició cle fer l'iagré:=; a la CaLxa d'aquest Ajtmtament
abans del dia. 15 de maig propvinent, de les quot es de
teferèucia; i resultant comprovats dos errors, feta la
novn revisió dc les cinc finques respecte a llurs propietaris, i de la suma de la longitud de llnr façana, recUficar el repartiment en la forma que s'indica en el
dictamen qnc motiva aquest acord.
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a atendre el servei de neteja de les oficines de la SotsDirecció d'Enginyeria Industrial durant cls tres darrers
Autoritzar 1'.<\.Icaldia perquè, donada la perempto- trimestres d'enguany, i aplicar la despesa a la part. 139
rietat del termini d'un dia que assenyala l'art. 98r de del vigent Pressupost.
la Llei d'enjudiciament crimil1al pugui per si, quan ho
- Deslinar tm crèdit de 510 ptes., per a atcnò.re el
cregui convenient, preparar el recurs de. cassació contra servei dc neteja de les oficines de l'Agmpació primer:>.
la sentència dels Jutges d'Instrucció en les apcJ.lacions dels Serveis Tècnics Muuicipnls durant els tres darrers
de les multes imposades per autoritats numicipals, i
trimestres d'enguany, el qual import, que serà llilll"at
que després en doni compte al Consistori, als efectes de al susdit objecte al ~egociat de lVIajordolUia i Compres,
1a compareixença al Tribunal Suprem.
s'aplicarà a la part. 139 del Yigent Pressupost.
- .\tesa Ja petlció de la Junta ProYincial de Sani- Resoldre que es destini un crèdit de r ,.J70 ptes.,
tat, modificar l'acord de data 17 d'octubre de 1930, que es posarà a disposició del Negociat de Majordomia
dc ccs.c;ió de l'ús del solar 11. 0 r37 de l'Inventari a 1'es- i Compres, per tal d'alcudrc el servei de neleja de les
men tncla Junta, per a la construcció d'un Dispensari dependències dc la Comi!>sió i Secció de Foment, durant
antin'ncri, en el sentit que en lloc de cedir l't'ls li sigui els tres darrers trimestres d'en&TUany, i aplicar la descedit l'usdefruit.
pesa a la part. I39 del vigent Pressupost.
- Accedir a la petició dc l'entitat Amic~ de la Sar- Encarregar la instal·lació de Yuit llums al magatdana, de Gràcia, fent-li cessió dels jardins del Parc Z<!lll d'arenes del carrer de "'ad-Ras, a Ferran Toboso
Güell per als festeigs que per celebrar el segon ruúver- Ranúrez, per la quantitat dc 633 ptes., que s'aplicarà
sa.ri dc la seva fundació tindran lloc el dia 29 del prop- a la part. 86b del Pressupost de 1932.
vinent. mes de maig.
- Posar a disposició del cap de Compres i Major-- Prendre esment de la sentència del1'ribwta.l Pro- domin la quantitat de 2,ooo ptes., la qual serà itwertida,
vincial del Contencioso-Adminis tratiu per la qual, con- mitjançant la conformitat de la Sots-Direcció d'~ngi
firmnnl wta sentència del Tribunal Económico-Admi- nyerin Industrial dels Serveis Tècnics i el pn:\·i acord
ubtraliu recorreguda per la Societat Anònima Cros, del Tinent d'Alcalde President de la Comissió de Foresta ferma la quota de .¡,317' 40 ptes. pel concepte de ment. per al pagament immediat de petits treballs que
l'arbitri sobre el producte net de l'esmentada societat afecten les instal·lacions de gas i electricitat de les decorresponent a l'any 193!.
pendències municipals, i aplicar la referida suma a la
- Assabentar-se de la sentència del Tribwtal Pro- part. 86b del Pressupost de 1932.
vincial del Contencioso-Aclministratiu, dictada en el
- Destinar la quantitat de z,ooo ptes., per a la conrecurs interposat per Recaptació de Tributs, S. A., tinuació dels treballs d'adaptació de les instal-lacions
contra la liquidació de l'arbitri del producte net corres- elèctriques de llum, força i timbres d'aquestes Cases
ponent a l'any r924, per la qual sentència es declara Consistorials i edilici aue.'i:c a les obres de reforma i
improcedent la quota de g,soo'r7 ptes., per no venir distúbució d'Oficines que es vénen practicant, i aplila rcrnrrcn t subjecte al pagament de la contribució car la despesa a la part 86b del Pressupost. dc 1932.
d,'utilitats.
- Procedir a la instal-lació de sis llt1u1s de 6oo
- Aprovar el resultat dc la revisió i rectificació bugies fixats en braç sobre pal dret a la plaça que
a11ual dc l'Inventari general de béns patrimonials d'a- ha quedat de l'enderrocament de la Cascrua de Sant
questa ciutat, en la recopilació del qual apareix que el Carles, de la barriada de la Barceloneta, aixi com la
capital in\"cntariat a 31 de març darrer ascende.i.x a substitnció de les nou bombetes de 50 bugies instal290-925,3I 4'o6 ptes., distribuït tal com segueix: : Fin- Iades en les façanes de l'esmentada plaça, per altres
ques, 215.527,5I2'o8 ptes.; Aigües, 30-497,616's8; Cen- de zoo bugies, per la quantitat de 6gg'2 r ptes., que
sos (sols capitalització), 32,375'2o; Crèdits hipotecaris, s'aplicarà al Pressupost extraordinari dc la Dècima
6.oo.¡,2 ¡9'19; Semoyeuls, 273,989; Valor mobiliaris,
de 1920-21 (X-3.r-22).
2.5~0.973'35; Mobiliari, apareUs i parameut de tota
mena, 36.o68,sgS'66.
OBRES PARTICULARS

Foment
OBRJ~C) PÚBLIQUES

Abonar, amb càn-cc a la part. 400 del Pressupost
vigent, per no\~CllCS parts, ol consexvador de monuments Josep Pagès Horta, la quautitat dc 1,500 ptes.,
que és la que li correspon percebre durrult els tres
trimestres que resten d'aqnest any.
- J,liurar al Kegocial de :Majordomia i Compres, a
disposició de la Sots-Dtrccció d'Enginyeria Industrial,
la quantitat de J ,ooo pt.es., per tal de poder atendre
amb rapidesa petits treballs de reparació i conservació
de l'automòbil de la Presidència de la Comissió de Foment i el dels Serveis Tècnics, i aplicar la despesa a la
part. T54b del vigent Pressupost.
- Disposar que es lliuri al Kegociat de ?!Iajordomia
i Comprc·s la quantitat de 83-1'90 ptes., necessària per

Posar a disposició del senyor Tinent d'Alcalde President de la Comissió dc Foment la quantitat de r8,750
pessetes, nmb cànec a la part. r 30 del Yigenl Pressupost,
perquè, amb càrrec a la susdita consignació, s'abon.iil
els corresponents haver!-l al personal facnllatiu temporer que presta ser\•ei a les ordres de l'arquitecte encarregat de l' Agmpació primera dels Serveis 'l'ècnics.
- Per tal d'eYitar po~sibles accidents, i de desembarassar el subsòl de cables i conduccions iuútils que
olJstrudx:cn constantment. els treballs per a noves instal·lacions, facultar l'Agrupació dotzena dels Sexveis
Tècnics Municipals perquè, a l'igual que fo. quan una
caualilzació obstrueix algmt treball d'urbanilzac.ió, o
priva la insta1·lació el 'altres serveis públics, ordena a
la Companyia corresponent que desplaci tol seguit la
canalització, aL-d mateix:, quan tingui coneL'i:ernCilt, o
descobreixi en les inspeccions dels treballs de canalit-
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zae1o. o bé els relatius a derivacions, dc l'existència
de cables o conduccions fora de servei, ordeni a la Comp any ia propietària que també els retiri.

Cultura
Aproyar els comptes justificats que presenten el
director de l'Institut Municipal de Vil·1ajoru1a i el director de l'Escola Complementària d'Oficis de la Const rucció, relatius a la i.u''ersió de quantitats que els
varen ésser lliurades, al pr imer , per a despeses dc viatge
de professors i alumnes de l'esmentat I nst itut, i al segon , per a despeses de mat erial i n eteja dc la susdita
Escola.
- Posar a disposició de la Comissió de Cultura,
situant-les a la Majordomia mu1úcipal, les quantitats
de 1,875 i r,soo ptes.. que s'aplicarru1, la primera, a la
part. 329/. i la segona, a la 306 del vigent Pressupost,
per a atendre les despeses de petites obres i reparacions que, amb caràcter d'urgent, han de fer-se a diverses escoles, i les que ocasionen els trasllats i habilitació d'escoles.
- Destinar la quantitat de 3,750 p lcs., per a Ics
despeses d'adquisició i edició de publicacions diverses;
d'aquesta quan titat seran posades a disposició de la
Comissió de Cultura 3,ooo ptes., i quant a Ics 750 restants, també a disposició de la mateixa Comissió, però
situant-les a Ja Majordomia mwúcipal, per a satisfer
l es petites despeses que sigui.u originades per les adquisicions que puguin portar-se a cap d'obres de poc cost;
i aplicar la despesa dc 3,750 ptes., a la part. 149 del
Yigent Pr essupost.
- Autoritzar la inversió de la quantitat de 22,500
p essetes necessària per a l'adqtúsició de material d'ensenyament am b destinació als Grups Escola.rs, i aplicar
la despesa a la p art. 329d del ,Tigen t P ressupost.
- Autoritzar la inversió de la quanlii.at de 3, 750
pessetes, necessària per a l'adquisició i subministrament
de paran1ent i material escolar, runb destinació a les
Escoles nacionals que determini la Comissió de Cultura,
a la qual es faculta perquè, interessru"lt prèdament
notes de preus, pu~:,>ui fer l'adjudicació als industrials
que ofereixin millors condicions, i aplicar l'import esmentat de 3,7.50 ptes. a la part. 307 del vigent Pressupost.
- Autoritzar la inversió de la qua nt itat de 7,500
p essetes n ecessària perquè, amb tota urgència, i segons
pressupostos formulats per la Sots-direcció d'Arq uitectura i Urbanització dels Serveis TèCJú cs, es procedeix:.í
a l'execució de diverses obres de reparació i dc millora
als edí..ficis escolars propietat de l'Ajuntament i als
altres arrendats per a les institucions de Cultura, amb
càrrec a la part. 329b del vigent Pressupost..
- A l'objecte que pugui ésser disposat. per la Comissió de Cultura, autoritzar-la perquè procedebd a
p racticar les obres de reparació i de conservació necessàries a diverses escoles, runb càrrec a. la part. 305 del
v igent P res!inpost.
-Autori tzar el President de la Comissió de Cultura
p er disposar dc Ja quan titat de s,625 pt es., que s'aplicarà a la par t. •s.¡a del vigent Pressupost, per tal de
poder atendre les despeses de reparació i material de
l'automòbil de Cultura.
- Per tal que per la Direcció de l'Arxiu Històric
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de la Ciutat pugnin ésser atesos els diversos serveis
a ell confiats, i n l'objecte qu.e pnb•nin invertir-se pel
susdit molin les quaulítats consignades a l'efecte al
Pressupost, resoldre que per a l'adquisició de llibres i
documents, i per atendre les despeses de material, restauració de llibres i documents, i per relligar-los, i els
de calefacció i neteja. vigilància i porteria, es lliurin al
director de l'Arxiu Històric quantitats a justificar en
proporció no superior a 500 ptes., i que pugui percebre
així mateLx quantitats justificades mitjançrutt. relacions
autoritzades pel Tinent d'Alcalde President dc Cultura.
i al tal objecte que quedin afectades als respectius
epígr afs la part. 353a, dc 6,ooo ptes.; b, de r .soo; d, dc
2,625, i f, de ¡,soo; destinar p et· a publicacions, guan t
sigui disposat per la Comissió de Cultura, la quantitat
de 3,750 ptcs. amb càrrec a la part. 3530, i a noves
instal·lacions, la dc .¡,soo, amb càrrec a la part. 353e,
perquè, previ infon ne de 1'Arxiu Històric, i amb la
confonnitat dc la Comissió de Cultura, puguin abonar-se
als interessats. per la Inten·e.nció mu1ticípal directament, elc; comptes referents als fins indicats.
- Autoritzar la inn:rsió de la quantital dc 562' 50
pessetes, necessària per a dotar de waterialla impremta
de l':B~cola dc Vil·lajoana, suma que s'uplícorà o la
part. 336b del vigen t P ressupost.
-Aprovar l'acta cle la sttbbasta relativa a les obres
de construcció d'un edifici destinat al Grup Bscolar
Collaso i Gil, amb façana als carrers de Sant Pau i
Abad Zafont, de Ja qual resulta que fou adjudicada
provisionalment a Josep 1\-liamau Nayàs per la quantitat
de 6gi ,ooo ptes .. i adjudicar-li definith·ament la rematada per la susdita quantitat.
-Adj udicar les obres per a la constmcci6 dels edificis destinats a dormitori'<, cuina i anexos, port.~ria i
infermeria, que conslilueixen la Colò1úa Escolat· Permanent emplaçada a la cintat de Berga, a J osep Pey,
gerent d'Edificis i Construccions. S. A., domiciUada a
Gironella (Bru·cclona), per la quantitat de 509,ooo ptes.,
i aplicar l'al-Judida. despesa al Pressupost extraordinari
de 1928 (x-3.•-35).
- Adjudicar a EsteYe Daura Botey els t reballs de
desmuntatge, trausport i n1W1tatge del Pavelló de Suècia, situat actualment a la muntanya dc Montjuïc,
fins al seu cmplaçrunent definitiu a la ciutat de Berga,
així com els treballs i materials necessaris per a la sc,-a
reforma i habililttció tt Les noves necessitats a què està
destinat, per la q uantitat de 77,000 ptes., que s'aplicarà.
al P ressupost extraordinari de 1928 {X-3.•-3.5).
- Per ta I dc poder subveuir les despeses mot.i vndes
pels serveis i atencions dc personal i material del Palau
de Pedralbes, i que la Conússió de Cultura pugni disposar els pagam~nl'l i nòmines que procedeixin, clisposar que, amb c:irrcc a Ja consignació de la part. .p,
e.."q)ressament destinada al referit objecte, s'autoritzí la
inYersió de la qnrultitat de Ij,ooo ptes.. una part de
les quals podrà ésser lliurada al conserYador d<' l'E.>smentat Palau, Armand Otero, a justificar. per atC'ndrc petites despeses.
- A l'objecte dc segtúr subvencionant els treballs
que té c01úiats i ve realitzant F rancesc Baget, satisfer-li la quan titat dc 3,375 ptes. fins a fi d'any, pagadera per novenes parts; i per a continuar duran t la resta
d'exercici econòmic Ics subYencions que amb fins docents foren concedides a les nenes DorHa Sopena Belarte i Alícia I,arrocha i de la Calle, satisfer-los-hi les
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quantitats de -r,350 i 2,ooo ptes., respectivame nt, les
quals pt!!ceberan per novenes parts, i s'abonaran, quant
a la primera, a Alexandre Ribó, i les relacio'nades quantitats s'aplicaran arn b càrrec a la part. 158 del vigent
Pressuposi.
- Jo;n mèrtis de les baixes prod1üdes en la relació
de mestres agregats nomenats per al biermi corresponent als cursos 1930-31 i 1931-32, degut a què s'ha
esgotat la Wsta de mestres per a cobrir les vacants,
i per iai de no deLxar desatès l'ènsenyamen t, i per
tractar-sc de places de caràcter tècnic, nomenar per
cobrir ducs de les esmentades baixes, pel que resta dc
bienni, a Ics mest.res~es Francesca Bassa Girona i Dolors
Purcallns Bierra.

Eixamp la
OBRL<;S PÚBl,TQUES
~Iodificant en allú que sigui necessari l'extrem segon
del dictamen aprovat amb <lata :q de febrer últim,
tenir P~ro raseu al Ferrer i Joan Pany ella Galtés per
subrogats en el lloc i drets que corresponen a Jacinta
Fontana l\Ion~.:uió com a adjudicatària de la parceJ.Ja
proceclcmt de l'antic carrer de la Coronela, a l'angle
que forma amb el de Berenguer, que fou declarat sobrant
de via pública, i que, per consegüent, s'entenguin
amb els susdits senyors les actuacions necessàries qul'
es practiquin fins a la firma dc l'escriptura dc venda de
Ja parceHa merita~la i Ja seva inscripció al Registre de
In Propietat.
- Concedir pernús a J oau Tu bella Agtter per construir la YOravia corresponent a la casa n. o 135 del carrer de l'Arquebisbe Pare Claret, cruïlla amb el de Casiillejos (Ciúúca L'Aliança), i que la quantitat de pessetes 2, 11 5'66, que l'Ajuntamen t ha de abonar com a
coopentdó a Ja snsdi~a obra, es pagui amb càrrec n
Ja part. 103 del Pressupost d'Eixampla vigent.
- Donar-se per assabentat del Decret de 2 de març
últim, resolent la qiiestió de competència suscitada
entre l'Ajtmtamen t i el Jutjat de Primera instàncin
del districte de la Universitat, derivada de l'interdicte
de recobrat, promogut per Francesca Sabater, amb motiu de les obres de desviament de la Sèquia Comtal
i conducció de les seves aigiies a la claveguera del carrer de Mnrú1a, eu front a la Plaça de Braus Monumental.
- Desestimar la instància lliurada per Antoni M."
Llopis Galofré i Llufs :\La Soler Puig, en la que demanen que es modifiquin les liuies oficials aprovades del
carrer de Gelabert.
- Havent Jos<'p M.o. Sagnicr Vidal acreditat, mitjançant la presentació dels corresponent s documents, la
qualitat d'hereu del seu pare Enric Saguier. i Villavecchin, tenir-lo per ,reposat en el lloc i dret d'aquell, respecte a l'acord pres per l'Ajuntamen t en sessió de 12
de març de l'any passat, acceptnnt la cessió d'un terreny afectat per a l'obertura del carrer de Brusí, i adjudicar-U les parcel·les del carrer d'Artesa i del suprimit carrer d'Alfons XIII, a iots els efectes procedertts.
- Desestimar In instància dc Josep Ferrer Combeller, uolificant a l'Ajuntamen t la cessió de dos crèdits,
un de 8,302 ptes. i uu altre de g,r43, que li resulten
a favor sen, per haver-los comprat a Llufs Calbetó Hernñudez, el qual els trnia contra l'Ajuntamen t per cons-

trucció de les voreres del ConvcHl de les Saleses, en les
parts corresponent s als carrers de València-Rog er de
Flor :i al Passeig de Sant J oau, respectivame nt, tota
vegada que l'Ajw1tamcn t creu que no ba dc donar-se
per assabentat de l'esmentada transferència , ja que els
crèdits dc referència foren dipositats a la CaL-xa General
de Dipòsits de la ProYmcia a 1.r d'agost de r929, a disposició del Jutjat de Primera instància del districte
del Sm·, a les resnllcs d'tm plei.

OBRES Pr\RTTCULA RS I PERSOKAL
Orcleuar aLxò que SCh'l1eix:
A Vicenç Caslclls, que, eu el termini dc deu dies,
doni compliment a l'acord pel qual se li ordCJlà Ja legalització d'1ma dependència de sen,ei que sense pem1ís
ha construït a la casa n. 0 45 del carrer dc la Creu Coberta, i imposar-li una multa dc 25 ptes.
A Antoni Cen·cra, que, en el termini dc deu dies.
doni compliment a l'acord pel qual se li ordenà la legnlització de les obres fetes sense pernús a un quiosc emplaçat nl carrer del Clot, cantonada al de València, i
imposar-li una multa de. 25 ples.
Al president del Centre I.iheral, que, en el termini
de deu dics, doni cOm}-litnent a l'acord pel qual sc li
ordenà la legalit7.aci6 de dos coberts construïts ~ense
pernús al carrer dcll\'[arquès del Duero, n. 0 ro¡, i imposar-li una multa dc 25 pies.
A J oscp Visa, que, en el te nu ini de deu dies, doni
compUmenl a l'acord pel qual sc li ordenà Ja legalització de les obres fetes sense permís als baixos de la
casa n. 0 236 del carrer d'Aragó, i imposar-li una multa
de 25 ptes.
A Antoni Sabanes, que, en el tenniui dc deu dies,
doni compliment a l'acord consistorial pel qual se li
ordenà la legalització de les obres realitzades se11se p ermís al carrer de València, n. 0 88, 1 imposar-li Lwa multa
de so ptes.
A Maria Baigei, que, en el termini de quinze dies,
doni compliment a l'acord pel qual se li ordenà que legalitzi la construcció d'un altell i altres obres mteriors
que ha practicat sense pernús a la casa n. 0 552 del
carrer de les Corts Catalanes, i imposar-li una multa
de 25 ptcs.
A J aume Sabadell, que, en el termini dc den dies,
doni complhneut a l'acord pel qual se li ordenà la legalització de les extralimitaci ons corueses a la casa n. o 7
d'un passatge particular conegut amb el nom de «Passatge dc Borrell., i imposar-li una multa de 50 ptes.
A Pere Amat, que, en el termini de deu cües, doni
compliJUCJlt a l'acord pel qual sc li ordenà la legalització de les obres fetes al carrer de Bofarull, u. 0 79,
i imposar-li una multa de 50 ptes.
A Antoni Abal, que, eu el termini de deu dies, doni
compUmen.t a l'acord pel qual ~e li ordenà la legalització d'Lmes obres que realitzà sense permís, i imposar-li una multa de 50 ptes.
A Joan Porcel, que, en el termini de cinc dies, doni
compUmcnt a l'acord pel q11al se li ordenà la legalització d'un cobert definitiu construït sense pernús al
carrer d'Enteuça, n. 0 172, i imposar-li una multa de
50 ptes.
A Vicenç Pardo, que, eu el termini dc cinc dies,
doni compliment a l'acord pel qual se li ordenà que
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presentés nous plans indicant les dimensions i situació
de la cabina emplaçada al sostre del Teatre Còmic, i
imposar-li 1111a multa de 50 ptes.
A Valentí Prat., que, en el termini de cinc dies, doni
compliment. a l'acord pel qual se li ordenà la legalització d'un cobert que ha construït sense pernús al carrer de Vilamari, i imposar-li una multa de 50 ptes.
A J aume Galvany, que, en el termini de cinc d ies,
doni compliment a l'acord pel qual se li ordenà que
sol·llciiés la legalització d'un cobert constrtüt sense permís al carrer de Pujades, n. o 9, i imposar-li una multa
de 50 ptcs.
A Antoni SanclJo, que, en e1 termini de ~inc dies,
doni compliment a l'acord p el qual se li manà que sollicités la legalització d'tm cobert que ba construït al
carrer de Seix~Uita metres, ii mposar-li una multa dc
50 ptes.
A la Nova Constructora, que, en el termini de cinc
elies, doni compliment a l'acord pel qual se li manà
la legalització d'un cobert construït sense permís al
carrer d'Amposta, n. 0 38, i imposar-li wta mulla de
50 ptes.
A Enric Admetlla, que, en el termini de deu dies,
doni compliment a l'acord pel qual se li manà la lt>galització dc les obres fetes sense permís a un cobert
emplaçat al camí Yell de Les Corts, i imposar-li una
multa dc so ptes.
- Deixar sense efecte l'acord consistorial de 27 de
novembre dc 1931, pel qual s'imposà a Francesc Patau
una multa de 25 pies., per haver construït sense permís w1 cobert al carrer d'Ali-Bey, n. 0 22, i requerir-lo
perquè sol-liciti la seva legalització, i disposar que es
concedeixi al referit senyor el permís definitiu per a
co11slruir el cobert esmeJltat.
- Deixar també sense efecte l'acord consistorial de
22 de geuer de 1932, pel qual s'imposà a Josep AgusU
u11a n1ulta de 25 ptes. per haver practicat obres sense
permls a la casa n. 0 98 del carrer de Provença, i requerir-lo perquè sol·liciti llur legalització; i havent-i1e comprovat que les susdites obres foren practicades pel llogater dc la botiga, Modest Boldú, imposar a aquest
'Una multa de 25 ptes., i requerir-lo perquè demani la
legalització dc les obres de referència.

Proveïments
E n vista de les raons exposades en la instància presentada per Antoni Solanes Diú, en qualitat de president de l'Associació d'Abastadors de Fruites, Hortalisses i Patates de Barcelona, i a l'objecte d'e,,itar els perjudicis qne s'ocasionen au1b la duplicitat de festes que
existeixen amb caràcter oficial les unes, i posades pel
cosümt les altres, disposar que els dies 14 d'abril, 25
i 26 de desembre i els diumenges, sigui tancat el Mercat Central de Fruites i Verdtu·es, tal com està manat,
i les festes de 4 d'abril, 25 de juliol i I5 d'agost, sancionades pel costun\, estarà obert el Mercat fins a les
·J.tou del mati.
- Atesa la instància de J osep Jaume Llorens Prats,
en qualitat de tntor dels germans menors d'edat Josep
Maria i Santiago Soler Prats, traspassar a favor del
scgou dels gernums el lloc n. 0 513 del Mercat de Sant
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Josep, destinat. a la venda de fruites i verdures, i fer
responsable l'esmentat tutor, durant Ja menor edat del
que es proposa com a uou adjudicatari, de tots els actes
que aquest. cometés en l'ocupació del lloc de referència.
- Accedir a la demanda de Francesca Bosch, i
reintegrar a aquesta en el lloc n .0 70 del Mercat de la
Concepció, destinat a la venda de llet, del que durant
molts anys ha estat concessionària> per haver desaparegut. els motius que l'obligare11 a donar-se de baixa.
- Procedir per concurs, i sota la direcció de l'arqwtecte cap de la Secció desena A (Edificis), a la construcció dc la «marquesina» del Mercat de Santa Caterina, cn la part compresa entre els llocs n. 0 62 al 174,
iucJusiu, per ésser l'única protecció del sol i les pluges,
que t enen els esmentats llocs, i destinar al susdit efecte
la qurutlilat dc 14,502'43 ptes., que s'abonarà amb càrrec al P ressupost e.:rtraordinari de la Dècima dc l'exercici rg2o-21 (x-3.r-4.n).

Urbanització i Reforma
Desestimar la instància de Gabriel Borràs oferint la
cessió dc terreny de la seva propietat que ba de passar a vial de la carretera del i\Iont Carme!, amb la condició que per l'Ajwttament s'executin determinades
obres d'urbanització.
- Autoritzar l'enginyer cap de l'Oficina del Pla
dc la cintat. per confeccionar les nòmines del pe;-sonal
que utilitza per als treballs de formació, aixecament
i delineació del Pla de Barcelona, tancant-les el elia 20
de cada mes, així com les relacions de despeses de 111ateriul emprat al mateix objecte, per tal que per la Intervenció municipal es puguin formular els oporhms
lUuxaments amb càrrec a les respectives consignacions
del l'rcssttpost d'Interior de 1932.
- Adjudicar a Jaume Pidemunt les obres d'arranj ament del templet de música de la Plaça de la Cascada del Parc de la Ciutadella, per la quantitat de
1,875 ptes.
- Adjudicar l'enderrocament de la casa o. 0 41 de
la Riera de Vallcarca a J osep Sanfeliu Llopart.
- Havent-se sofert un error de càlcul en procedir-se
en 25 d'agost de 1927 a l'atorgament de l'escriptura
d'adjudicació i venda del solar lletra e de l'illa '23 de
Ja Via L aietana a Heribert J. Salas Salas i Glòria Bulbena de Salas, consistint en fixar l'import dels terminis
anuals a satisfer a raó de 2r,88s'o3 ptes., en lloc de
24,571' 54, i havent prestat els esmentats adjudicataris,
aL-ci com l'actual propietari de la susdita finca, llur
C01úormitat a què es r ectifiqui l'error sofert, facultar
l'Alcaldia per l'atorgament de quants docUUJents calgui
fer per tal d'obtenir la rectificació d'aquella escriptura
i de les inscripcions causades al Registre de la Propietat.

Majordomia i Compres
A l'objecte de disposar de consignacions per a ateuclre amb urgència el pagament de petites despeses, r elatives a les requisicions que formulen les diferents oficines i dependències municipals, posar a disposició del
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cap del Negociat de :Majordomia i Compres les quantitats que es detallen en el dictamen que motiva el
present acord.
- Per tal de nodrir les consignacions relati,,es al
pagament. de diverses despeses (subscripcions, trasllat
d'oficines, treballs extraordinaris de neteja, efectes timbrats, et.c.) d'algunes oficines, posar a disposició del cap
del Negociat. de Majordomia i Compres les quantitats
que es detallen a continuació, amb càrrec a les consignacions que s'enUtneren del vigent Pressupost, segons
informe de la lntervenció : z,ooo ptes., a la part. 35;
3,ooo, a. la 395c, i 3,ooo, a la qo.

Circulació
Aprovar el compte del notari Agustí Palacln Poveda,
relatiu a tres actes· esteses amb referència a la implantació de la nova reglamentació del servei d'antotaxis,
d'import 231'6o ptes., que s'aplicarà a la part. 30 del
vigent Pressupost.
- Expedir a Francesc Gimènez Remera el corresponent carnet de conductor d'antotaxis.

Eficàcia 1 econom1a
dels serveis municip als
Per tal de donar Lloc al definitiu estudi i resolució
dels nous contractes dels serveis d'enllUtnenat, declarar
prorrogats per aquest Ajuntament, pel termini de dos
mesos, que acabaran el vinent 30 de juny, els actuals
contractes de subministrament de fluid elèctric i de gas
per a l'en.lltunenat públic cle les zones d'Interior i Eixampla, així com dc les dependències municipals i els de
conservació d'ambdós serveis, que es presten per les
empreses Companyia Barcelonesa d'Electricitat, Catalana de Gas i Electricitat, l'Electricista Catalana i
La Propagadora del Gas; i comwúcar aquest acord a
les esmentades societats contractistes, als efectes procedents.

Proposicions
S'aprovaren les següents, signades pels ciutadans
Regidors que s'esmenten:
Dels senyors Vclilla i OU~, interessant que pel jorn
del r .r de maig sigui cedit el Palau de les Arts Decoratives a la Federació Local de la Confederació del Treball,
per tal que celebrin la festivitat del •Jorn dels Trcballndorst amb un miting d'afirmació sindical.
Dels senyors Armeugol, Sàncbe2; i Duran, perquè
sigui cedit el dia r .r de maig propvinent el Palau rle
Ja MetaHúrgia de Montjtüc al Partit Comunista, per a
celebrar-hi tm míting.
Del senyor Casanovas, interessant que el ciutadà
Regirlor senyor Solà Caüizares passi a formar part do
la Comissió d'llisenda, sortint de la de Cultttra.
Dels senyors Casanovas, Ulled i Pellicena, interessant que, amb càrrec a la consignació del capítol d'lluprevistos, es destinin 1,ooo ptes. per subvencionar el
ttombre d'El RBpórtcr que edita anualment el Centre

de Repòrters d'aquesta ciutat a benefici del seu Montepius.
Dels senyors Ventalló, Jové i Ollé, perquè es faci
constar en acta l'agraïment i felicitació de l'Ajuntament a les forces d'aviació de terra i navals, amb motiu
de llur brillant actuació en les festes organitzades en
c:>tntnemoració del primer aniversari de la República;
i que es comuniqui aquest acord al senyor 1\Iinistre de
la Guerra, al Cap superior d'Aeronàutica i al General
cap de la 4· 6 Dhrisió.
Dels senyors Llopart, Casanellas i Puig i Monné,
interessant que, amb càrrec a la consignació assenyalada
per la Intervenció municipal (part. 408), es procedeixi
a l'ornamentació de la sala on el dia 8 del proper maig
han dc celebrar-se els Jocs Florals d'enguany, i que el
seu cost es faci efectiu per la Majordomia mtmicipal,
prèvia presentació dels oportuns comprovants.
Dels senyors Llopart, Vilalta i Herèdia, perquè,
per l'll d'assistir en representació de la Corporació municip:ll a la snbhasta del solar situat a l'encreuament
dels carrers de Vigatans i Argenteria, que s'ba de celebrar el dia 6 del proper mes de maig, a les dotze. sota
el tipus de 99,056'o2 ptes., es designi el ciutadà Tinent
d'.A.lcalde senyor Josep Dman i Guàrdia, i per a suplir-lo. en el cas d'impossibilitat d'assistir-lri, el senyor
Lluís Puig i :Monné.
Del senyor Ventós, interessant que l'Ajuntament
acordi concedir per al dia r.r de maig, al mati, el Palau
de Projeccions, i en el cas d'estar prèviament compromès, un alt.re que designi l'Alcaldia, per a la celebració
d'un mlting organit1..at per la Federació Local de la Unió
Generol de Treballadors.
Dels senyors Comas i Pla, perquè es lliuri a la Major"
domia municipal la quantitat de 532'50 ptes. per tal
d'atendre les despeses de la convocatòria dels Municipis
de tot Catalunya a l'Assemblea que tindrà lloc el dia 8
de maig proper, i que la susdita -quantitat s'apliqui
au¡b càrrec a la consignació del capítol d'Imprevistos
del vigent Pressupost.
Del senyor Pla, interessant que, per considerar que
han cessat les circumstàncies que bo aconsellaren, es
deixi sense efecte la suspensió de l'executòria de
l'acord referent a la reorganització de les Oficines tècniques i llur funcionament, que fou pres en sessió consistorial el 2 de març proppassat, a proposta de la Comissió d'Eficàcia dels Serveis Tècnics, aüd com també
la suspensió de discussió del dictamen de la Cotnissió
mixta per a refomUl del Reglament d'Empleats, a la
discussió i aprovació del qual es tomarà a destinar-s'hi
una bora després del despatx de l'ordre del dia ordinària i abans del pedode de proposicions, a partir de la
sessió pròxim,a.
-Es donà compte d'una proposició, sotasignada pels
senyors Vàchier, Ollé, Velilla, Ruiz i Ulled, perquè
l'Ajunt.ametlt organitzi una Oficina encarregada de procurar gratuitament la documentació necessària per al
cnsameut civil en aquells que sol·licitin la intervenció
mw1icipal, excepte allò que es refeteix als segells de
tràmit que són obligats per a l'aplicació de la Llei del
1'itubre o Ordenances fiscals de la Corporació municipal.
= També es donà lectura a una proposició incidental,
sotasignada pel senyor Casauovas, interessant que s'acordi que no hi ha lloc a deliberar. (Posada a votació
la proposició incidental, fou aprovada per 29 vots contra 8. Votareu a favor, els senyors Arrnengol, Bertran,
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Casanellas, Casanova s, Comas, Costa, Domènec h, Duran,
Escofet, Giralt, Grisó, Herèdia, Huguet, Marlés, Ollé,
Pla, Pmg i Monné, Ruiz, Salvat, Samblan cat, Sànchcz,
illled, Vàchier, Vclilla, Ventalló, Vilalta., Vinyals, Xirau i el President , que ho era el seuyor Ventós; i en
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contra, els senyors Amat, Bausili, Brasó, Llopart, Nonell, Pelliceu.a, Sagarra i Solà. = Tot seguit fou aprovada la proposici ó dels senyors Vàchier, Ollé, Velilla,
Ruiz i lllied, amb el vot en contra dels qne ho feren en
la incidenta l.)

Al ca ldi a
Assumpte s de caràcter reglamen tari que hau estat
aprovats per l'Alcaldia , en virtud de l'acord pres per
l'Ajuntam ent el dia 24 d'abril de 1931.

Eixam pla
OBRES PÚBLIQ UES

\
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vasi, efectuade s per Josep Llevat Balada, d'import
30,675'5+ ptes.
Del subminis trament i instaHac ió de línies dislribwdores de fluid elèctric, per a l'ampliac ió de l'enllumenat definitiu de la zona d'Eixamp la, efectuat per la
Company ia Barcelone sa d':glectri citat, d'import pessetes 40,149'94.
Dels treballs .de la instaJ.lac ió elèctrica per al servei
d'enllum enat definitiu de diferents carrers d 'Eixampl a,
efectuats per la Company ia Barcelon esa d'Electricit.nt,
d'import 12,549'30 ptes.
Dels LTeballs de replantac ió, conservac ió de l'arbrat
i jardins, i transport s de la zona d'Ebcamp la, realitzats
durant el mes de març darrer per Construcc ions i Serveis, S. A., d'import 4,999'15, 57, ·~6¡'s·t. 3,336'76 i
z,o¡6'¡o ptes.
De les obres de reconstru cció de la voravia de davant
de la casa n. 0 67 del carrer de Provença . efectuade s per
J oan Amargós Pellicer, d'import 193'26 ptes.

Donar la conformi tat als comptes que segueixen:
De Josep M.~ Llovet Amal, d'import 175 ptes., pel
subminis trament de plaques pancromà tiques de plans
de la ciutat.
De Successo r dc Domingo i Sabater, d'import 775
pessetes, pels treballs de construcc ió d'una llibreria per
al despab: de la Secretari a, a les Cases Consistorials.
De la Company ia d'Aigües Soterràni es del Riu !.lobregat, d'import r ,387'98 i 902 ptes., per al consun~
I
d'aigua per al regatge, mitjança nt carros-bó ta i mànegues, dels carrers d'Eixamp la, durant el mes dè gener
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A F. Casas, per a construir un gual a la casa n. o 4 7
del carrer de la Diputació.
A. R . Fabra, per a obrir un portal a un local del
Torrent de Parellada.
A M . Sutnino, per a practicar obres d'ampliació a
la casa n. 0 123 del carrer de Girona.
A J. Carri6, per a addicionar i ampliar pisos a la
casa n. 0 510 del carrer de València.
A R. Capdevila, per a reparar repises a la casa
n.s 73-75 del carrer del Clot.
A R. Sans, pe~; a reconstruir el terrat de la casa
n. 0 4 del carrer de Bonaplata i n. 0 I del de Jordà.
A F. Serrano, per a pintar la façana d'un edifici
sense nombre del carrer del Marquès del Duero.
A J. Llobet, per a descegar el portal dc la casa
n. o 95 del carrer de Grassot.
A S. Gisbert, per a instal·lar una bastida a la casa
n. 0 20 del carrer de Claris.
A D. Pont, per a addicionar un pis a una casa del
carrer de Concepció Arenal.
A E. Casterad, per a reparar la barana del terrat
de la casa n. 0 314 del carrer de València.
A J. Valeta, per a canviar uns paviments a la casa
n. 0 53 del carrer d'Auziàs March.
A R . Nebot, per a construir el paviment de la casa
n. 0 394 del carrer del Consell de Cent.
A H. ~rayer, per a construir la voravia d'una casa
sense nombre del carrer d'Urgell.
A A. Meléndez, per a reformar l'enrajolat a la casa
n. o 302 del carrer de la Independènc ia.
A A. Mota, per a construir la voravia a la casa
n. 0 sr ·del carrer dc Fonthonrada .
A S. Clarés, per a pavimentar la tenda de la casa
u. 0 103 del carrer de Pere IV.
A C. Abarca, per a reformar el mostrador de la casa
u. 0 103 del carrer de Fresser.
A M. Juncosa, per a tancar un terreny assenyalat
amb el u. o 33 del carrer Nombre quatre.
A E. Torres, per a coHocar una jardinera a la casa
n. o roz del carrer dc Nàpols.
A J. Cid, per a construir un clavegueró a la casa
n. o 38 del carrer de Concepció Arenal.
A Manuel Villalba, per a aterrar un cobert aixecat
a la finca n. 0 13 del carrer de Càceres.
A Ponç Ricardo, per a construir la voravia de davant
de la casa n. 0 285 del carrer de Marina.
A Calixte Giménez, per a tancar el terreny n. 0 478
del carrer d'Aragó.
Per a construir coberts a finques que radiquen als
carrers que s'expressen : Lluis Rosseguet, al d'Espronceda; R. Almenar, al de Calàbria; Lluís Soler, al de
Morales, n. 8 33 i 35; Joan Bargalló, al d'Urgell; Víctor
God6, al n." 46 del de Vilardell; R. Gomà, al Camí
de l'Esparver, i G. Gabriel Bau, al Passatge de Cerdà,
n.o 51.

Per a construir cases a solars emplaçats als carrers
que s'esmenten: A. Pubill, a l'assenyalat atub la lletra P;
J. Guadayol, al de Roger de Flor, n. 0 237; J. Salesas,
al de Lcyva, n." 53; Carolina Nebot, al de Llull; Sh.i:c
Sàt1chez, al de la Diagonal del Ferrocarril; Pere Sors,
al de Mallorca, n. 0 6u; Pere Rodríguez, a l'A1.iuguda
de Xile, n." 8; Josep López, al carrer d'Usona, n. o 26r;
Daniel Echarte, a l'assenyalat amb la lletra M, n . 37, i
Manuel Batllés, al Passatge de Sagués.
Pet· a practicar obres de reforma : I. Gómez, a la
0

casa n. 0 69 del carrer de Sagnier; F. Ribera, a la n. 0 25
del de Provençals; Joan Arola, a la n, 0 234 del de Nàpols, i Pere Albrich, a la n. 0 303 del del Clot.
Per a practicar obres interiors : J. Daniel, a la casa
n." 123 del carrer d'Ali Bey, i Josep Vernier, a la n." 69
del de Muntanya.
Per a construir claveguerons : J. Guxems, a la casa
n. o 15 del carrer de l'A.rc de Sant Sever, i J. Casas,
a la n. 0 T 3 del de Pujolet.
Per a constnúr cases a solars emplaçats als carrers
que s'esmenten : C. 1\'Iartínez, al del Dos dc maig;
J. :Boada, als de Borrell i Diputació; Josepa :Mas, al
del Consell de Cent, n.s 373-375; H. Camps, al del
Provença i al Passeig de Sant Joan; A. 1\lfasana, a l'Avinguda del 14 d'abril, n. 5 426-428; A. Peralta, al carrer
de Pujades; S. Selvas, al de la Igualtat, n. 0 268; S. Tomàs, al de Pujadas, n." 259; J. Teixidó, al del P. Rustiller, n. 0 r; B. Juau, al de la Igualtat; J. Sabadell,
al de la Vall d'Arau; F. Sà.nchez, a la Placeta de Sant
Pau; i F. Masip, al Passatge de l\Ioiñarch.
Per a construir coberts a finques radicades als carrers que es relacionen : F. Vives, al de Provençals,
J. M. Amatller, al del Dos de maig; J. Fàbregas, al
del Rosselló, n." 515; R. J.\.iontauer, a l'Avinguda d'Icària, n. 0 175; F. Elias, al carrer de Bruniquer, n. 0 61;
V. Dia, al de ~Iaresma, i J. Markesines, al de Còrsega,
n. 0 178.
Per a practicar obres interiors : S . Gisbert, a la casa
n. 0 35 del carrer de Claris; I. Vallvé, a la n. 0 6r 5 del
del Consell de Cent; A. Rosich, a la n." 6r 3 del de les
Corts Catalanes; I. Esteve, a la n. 0 75 del de R. :Batlle;
A. Planell, a la n. 0 37 del dc M. Molins; B. Jiménez,
a la n. 0 692 del de les Corts Catalanes; F. Dasca, a la
n. 0 31 del Passeig de Sant Joan; A. Folch, a la n." 34
del carrer de Coroleu; J. Sòria, a la n. 0 49 de la carretera de Sarrià; D. Ribas, a la 11. 0 II9 del carrer de Marina; J. Gallarda, a la n. 0 I 71 del de la Sagrera; C. Fabra, a les n.s 3I, 33, 35 i 37 del de Cabrera; A. l\'Iiracle, a la n." 2 del de Girona, i F. Blanch, a la n. 0 26l
del de Pere IV.
Per a construir claveguerons : M. Serret, a la casa
n." 6r6 del carrer de València; T. Buera, a la n. 0 24
de la carretera vella de Sarrià; C. Fuente, a la n. 0 17
del carrer d'A. S. Sewer; C. Niño, a la n. 0 57 del de
Sòcrates; M. Garcia, a la n. 0 301 del de Viladomat;
J. Jurnet, a la 11. 0 8 del Passatge de Mercader; F. Rius,
a la n. 0 83 del carrer cle Ruiz de Padron; F. Chico, a la
n. 0 202 del de Sicllia; R. :Major, a la n. o 1.67 del de Nàpols; i J. Mallafré, a una del del Dos de maig; J. B. Parera, a les n." 55 del de Vila i Vilà i n. o 1 I del de Cabanes; P. Batista, a les n. 5 31, 46 i 48 del de Nadal;
V. Serra, a.la n. 0 2 del de Rogent; J. Domènech, a la
u_" 231 del de Villarroel; M. Hill, a la u." 369 del de
Mallorca; R. Vilaseró, a la n. o 6 del de P. Benet Puig,
i A. Bertran, a la n. o 48 del de La Llacw1a.
Per a construir guals : J. Tomàs, a la casa n. o 126
del carrer de Viladomat; V. Gallart, a la n." 4 del d'Aldana; B. Casiné, a la n. 0 124 del de Sant Quinti; J. Comas, a la 11. 0 147 del de Vilamarí; S. Martí, a una dels
de Meridià i Almogàvers; P. Estanislao, a la n." 3 del
de Farell; J. Cuatrecases, a la n." 596 del d'Angó;
P. Rubert, a la n. o 570 del del Consell de Cent; F. Molins,
a les u.~ 52 i 54 del d'Almogàver s, i C. Mauri, al Nombre 20-.¡.
Per a arrebossar parets : J. Gamisans, a la casa
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n.• xo del Passatge de Pnmera, i C. Lo1.ano, a la n.• tr2
del carrer d'Enamorats .
Per a tancar terrenys : A. Framis, el n.• ros del
carrer de La Llacuna, i J . Soler, el n. 0 206 del Meridià.
Per a construir cases en solars contigus als carrers
que es relacionen : Enric Servent, al de Provença;
Amanda Antonin, al de Sardenya, n.• 323; Pere Solà,
al de Lepant; Ricard Sega.là, al de Sant Elies; Jaume
Quera, al del Rosselló, n. 0 I ss; i Trifó Ramon, al de
Roger de Flor, n.• 88.
Per a construir coberts eu finques emplaçades als
carrers que s'esmenten : Neus Català, a l'Avinguda de
Mistral; Eudald IDa, al Passeig de Sant Joan; Josep
Pérez, al carrer de Floridablanc a, n.• 49; i Francesc
Canals, al d'Aragó.
Per a canviar coberts instaUats en els llocs que
s'expressen : Ramon Romà, al Passatge de Eatlló,
n .• 7, i Josep Calopa, al carrer d'Estévanez, n.• 12.
Per a practicar obres interiors : Josep Gri, a la casa
n.• 186 del carrer de Laforja; Joan Bertran, ala n.• .¡.8..¡.
• del de les Corts Catalanes; Ferran de J4lanés, a la n. 0 51
del dc Baltnes; Joaquim Sopena, a la n.• 95 del de Pro-.
vença; E. Casterad, a la n. 0 25 del de Claris; J. Sala,
a les n.• 27 del de Roger de Llúria i n.• 33 del de Bailèn; Josep Pradera, a la n. 0 179 del de Mwltaner; Josep
Sitjà, a la n. 0 36 del de Sant Sebastià; lVIiquel Sans,
a la n.• 88 del de Sant Quinti; Josep Canal, a la n.• 135
del de Marina; Remigi GènoYa a la n. 0 21 del de la Creu
Coberta; Andreu Foix, a la n. o 12 del de la Torre Damians; Gabriel Alsina, a la n.• 6 del de Vintró; Ramon
MarU, a la n. 0 37 de la Raurbla de Catalunya; Dolors
Illanola, a la n.• 6r del carrer del Clot; Jaume Quera,
a la u .• 47 de la Rambla de Catalunya; Manuel Gil .
a la 'n.• ro del carrer de Martí :Molins; Josep Viadé,
a la n.• 9 del de Zola; Francesc Melín, a una de l'Avinguda del 14 d'abril; Josep Miuguell, a la u.• 140 del
carrer de Llull; Llu1s Peidró, a la n. • 46 del de Bailèn;
Trinitat Alonso, a la n. • 267 del de Marina; Josep Ollé,
a la n. o 76 del de Fresser; Josep Giró, a la n. o 32 del de
Molins de Rei; Jaume Conden1iuas, a la n . 0 30 del
Passeig de Gràcia; Alexandre Noguera, a la u.• 204
del carrer de Marina; Josep Alenay, a la n.• II4 del
d'Aribau; Gabriel Alsina, a la n.• 25 del de Burriana,
i J aume Guitart, a la n. 0 21 del de Lorcnzala.
Per a afegir pisos : Sabina Coma, a la casa n.• 12
del carrer de Magallanes, i Joaquim Borrell, a la n.• 101
del de Xifré.
Per a construir claveguerons : Rosa Boix, a la casa
n. 0 85 del carrer de València; Pius Carrescà, a la n. o 46
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del de Salvà; Joan Planas, a Ja n. 0 r66 del de Calàbria;
Ramon Costa, a la n.• 315 del de Sardenya; Xa,icr
Piera, a la n. 0 226 del de Bailèn; Josep Sala, a la n.• 245
del d'Urgell; Jaume Fontanilles, a la n. • 152 del de
Calàbria; Vicenç Escalona, a la n.• 6o2 del de València;
Francesc 1\Iasip, a la n. o 4 del de Rogent, i Sebastià
Aiza, a una del de Castillejos.
Per a construir guals: Angel Nieto, a la casa n.• 125
del carrer de Sant Quinti; Jaume Ponsà, a la n. 0 4 del
d'Agricultura ; Josep Cornellas, a la n.• 61 del cattú de
la Ve meda; Anton :Rlanes, a la n. 0 126 del carrer de
Sant Quinti; Baldomer Alvarez, a la n.• 581 del de
Còrsega; Lhús Suàrez, a la u.• 89 del de .'.Muntaner;
Estanislau Ribera, a la n. 0 7t del de Luelrana, i Pere
Escardó, a la n.• 13 del d'IIcrnan Cortès.
- Tomar als senyors que a continuació es relacionen
les quanti.tats que dipositaren, en concepte d'arbitri de
recomposició de ferms i empedrats, amb motiu de les
obres de construcció, reconstrucció i neteja de claveguerons practicades a les cases que es diuen : Josep
Oller, a la n.• 13 del carrer del Finestrat.; Remei Quirós,
a la n. 0 66 del de Ventalló; Filibert Alà, a una de l 'Avinguda de Gaudi; Joaquim Gómez, a la n. • 21o del carrer del Dos de maig; Joan Cerdà, a la n.• 3 del de Portugal; Joan Pàrnies, a la n.• 36 del d'Aragó; Josep
·M artínez, a una del Passeig de Pujades; Ramon Segura,
a la n .• 223 del carrer de Rocafort; Jawne Roheric,
a la n.• 43 de la Ronda de Sant Antoni; Gabriel1\lsin a,
a les n.s r i 5 del carrer de Sant Mateu; Ferran Guardiola, a la n.• 46 del de Casanova; Josep Güell, a la
n.• 5 del de l'Arc de Sant Sever; Teresa Boronat, a la
n. 0 5 del Passatge de Plljol; Antoni Escardivo, a la
n . 0 163 del carrer de Padilla; Climent Martínez, a la
n.• 321 del del Dos de maig; Pere Rosés, a la n. 0 186
del de Sardenya; Sebastià Bonet, a la 11. 0 121 del d'AliBey, i Pere Martú1ez, a la 11. 0 136 del d'Entença.

Cultura
Aprovar els comptes que segueixen:
De Lluís M.~ Bransuela, d'import 250 ptes., per al
subministram ent i foment de biblioteques escolars.
Dc Concepció Cerveró 'Botines, d'ÏlJ?.port 290 ptes.,
per als treballs de servei de publicacions amb destinació a l'Anriu Històric de la Ciutat.
De Mauuel Corominas Atset, d'import 392 ptes., per
les obres i treballs per a col-locació de pals de banderes a diverses :Escoles nacionals i Grups Escolars.

•

Publicacions 1 disposicions oficials
En els diaris oficials que més avall s'esmenten, han
aparegut, en les dates que s'assenyalen, les :insercions
d'iLtterès municipal que es relacionen:

Gaceta de Madrid
DIA 19 n'A.llRIL.- Publica tm Decret aprovant com
a llei de la República la del Timbre, la qual començarà
a regii des de la data que en ella es determina.

Boletín Oficial
DIA r8 n'ABRIL. - AnWlcia la subhasta relativa a
la veuda d'un solar emplaçat a la cantonada que formeu els carrers de Vigatans i Argenteria, corresponents
a la secció primera de la Reforma Interior, sota el tipus
de 99,056'02 ptes.
- Insereix tres providències declarant incursos en
l'apremi d'únic grau, amb el recàrrec del 2o per roo,
sobre llurs quotes, diferents deutors per diversos arbitris.
- Anuncia que l'AjWltament aprovà el projecte per
a treure a subhasta el subministrament de material i
mitjans de transport per a au..'Ciliar les brigades que depenen de les Comissions de Foment i Eixampla, durant
el termini de cinc anys.

DIA 19. - Reprodueix la Llei inserida a la Gaceta
de Madrid del dia 8 d'abril, per la qual es disposa que
s'entendran ptorrogats, a partir del dia 1.r del referit
mes, els Pressupostos de Municipis de règimen comú
que fins el dia 31 del mes de març últim no tinguessin
aprovat els nous Pressupostos.
- Insereix una providència declarant :incursos en
l'aprerni d'únic grau amb el recàrrec del 20 per roo
sobre llurs quotes, diversos deutors per l'arbitri d'inquilinat.
DIA 2o. - Publica tma circular de l'Inspecció de
Sanitat, recordant la prohibició d'espolsar tota classe
'd'objectes per les obertnrcs i dependències pròximes a
llocs habitats, per evitar el mal que pugui causar als
habitants la pols despresa per a aquells.
DIA 22. - Inserebc un edicte sigtrificant la mort
de la persona que fou concessionària del lloc n. 0 387 del
Mercat de la Revenedoria Central, per tal que arribi
a coneixement de les persones a les quals pugui :interessar la pertenència dels articles que existeixen en el
referit lloc.
DIA 23. - Reprodueix la Llei inserida a la Gaceta
del dia 17 d'abril, per la qual es declaren amb força
de llei els articles que en aquella es detallen, del R. D.
de 3 de novembre de :rg28, relatiu a l'Ordre econòmic
i fiscal dels Mnnicipls.
-Reprodueix tatubé l'Ordre publicada a la mateixa
Gaceta del 17 d'abtil, referent a la gratuïtat dels recursos coutencioso-administratius.

L'obra constructiva de l'Ajuntament
NOVES INSTITUCIONS D 'ENSENYAMENT
I

GRUP ESCOLAR
HERMENEGILDO GI NER DE LOS RlOS
Les seves característiques
Aquest Grup Escolar està edificat dins el Grup de
Cases barates d'Horta emplaçat al vessant de llevant
del Turó de la Peira. Ocupa la part alta del Gmp de
Cases barates, i afronta amb el bosc de pins que cobreL~
el cim del turó, al qual té fàcil accés, la qual cosa li
permet considerar-se com tma veritable escola a ple aire,
perquè ben sovint es pot anar a treballar a redós de
la pineda i saturar-se del sen aire perfumat. Des dels
diversos pavellons i miradors de l'Escola es domina
una vista esplèndida : tota la part de llevant de la
serra del Tibidabo, el pas del Besòs i les serres de Marina, des de les cimes de la serra d'en Mates fins a Sant
Mateu i les estribacions més lltmyanes del Montalt,
tota la costa fins a més enllà del Masnou, i la plana
densa de Sant Andreu , i les vores poblades del Besós,
amb els altres dos Grups de Cases barates enclavats a
la seva riba. La situació del Grup Giner de los Rios
és magnífica.
Consta de quatre cossos d'edilici. El príucipal, en
el qual hl ba instaJ.lats els graus d'ensenyament primari, tant de nois com de noies, és un gran edifici
gairebé quadrat, de dues plantes, i tres pavellons csbelts, amb alegres pèrgoles al davant per als graus
maternal i de pàrvuls, emplaçats en una situació un xic
més elevada que el primer, al marge mateix del bosc.
S'entra a l'edifici principal per una porxada de
ratlles sòbries que dóna accés als dos \estíbuls, el de
la secció de nois i el de la secció de noies. A la planta
baixa hi ha vuit aules, grans, clares, espaioses, amb
bons jocs dc finestres exornades amb diversos testos
amb flors que estan sota la cura dels alumnes de l'escola. A cada aula hi ha mobiliari per a quaranta infants, els quals s'hi poden moure folgadament. Les
aules són lliures d'enfarfecs, però no hi manquen repises amb pitxers amb flors, alguna tanagra o alguna
peça graciosa de terrissa humil, ni bi manca una peixera i unes belles fotografies que alegren i decoren dis. cretament les parets.
Ultra aquestes aules, hi ha encara els serveis higiènics : lavabos, w. c., urinaris, a bastament pel gran
n01ubre d'olllllllles que hi concorren, vestíbul, guarda-roba, consergeria, etc. A la planta alta hi ha sis
aules destinades al treball general dels graus, una aula

destinada a dibuix i treball manual, amb material
ad lloc, i una altra destinada a la pràctica dels ensenyaments domèstics per a les nenes, encarregats a una
professora especialitzada. En aquesta aula hi ba diverses instal·lacions de cuina segons el tipus de les cuines
que hi ha a les llars humils. taula per a planxar. etc.
En aquesta planta bi ha també dos sen7 eis dc dut.xes,
una per als nois i una per a les noies, amb els recambrons
per a ,·estir-se i despuUar-se. Hi ha també els serveis
d'higiene pertinents. Comú a la secció de nois i a ht
de noies, hl ha una sala de lectura i biblioteca i dos
despatxos, un per cadascun dels dos directors que tenen
a llur càrrec l'organització i regisme d'aquesta institució.
Els tres pavellons destinats als infants més petits,
estan a la part més vistent del gn1p; l'un a continuació
de l'altre, separats per uns espais que s'han aprofitat
com a patis rl'esbargiment, i en els quals s'hl han plautat arbres, s'lú ban construït arran de terra uns dipòsits per a fer, amb aigua i sorra, constmccions i jocs
geogràfics i d'entreteniment, i s'hi han posat colomars
perquè els petits s'acostumin al tracte amb aquestes
bestioles. Cadascun d'aquests tres pavellons està dividit en dues aLtles grans, i un de1>artament de w. c. i
lavabos. D'aquests tres pavell-ons, dos estan destinats
a pàrvuls. Les quatre aules que contenen acullen cinquanta parvulets cadascuna. Són unes aules espaioses,
alegres, amb grans finestrals, que ofereixen als ulls la
meravella d'aquell paisatge obert i magnilic. Els nens
i nenes hi treballen i hi juguen amb les mestresses respectives, contents, asseguts en cadiretes individuals davant
de tauletes planes, aptes per a llurs jocs educatius, i
lú practiquen els mètodes més moderns d'ensenyament.
L'altre pavelló també té dues grans sales. Una és
destinada a projeccions, festes, sessions de conjnnl.
I l'altra és la destinada a guarderia, perquè les mares
puguin deh:ar-bi confiadament llurs petits aLYí que
tinguin ja un any i elles puguin anar tranquil·lament
al treball. És una sala posada perquè els petits s'hi
trobin perfectament bé. Llitets blancs, perquè hi puguin descansar els més menuts les hores que els és convenient; tauletes petites de colors diversos, amb cadiretes de braços perquè els infants hi estiguin còmodament; tmes de fusta, unes altres de jonc, unes altres
dc boga, una bella varietat clins una unitat; ací i allà
joguinr.!s apropiades, i entre tot això, els infants movents'hi bé, contents i jugant per a exercitar llurs facultats,
dominar-les i encarrilar-se per a posar-les al senrei de
l'educació que han de viure més endavant a les altres
seccions de l'Escola.
El Grup Hermenegildo Giner de los Rios acull a les
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seves aules tots els infants que estan dins l'edat escolar
que viuen en aquest Grup de Cases barates, i encara
pot acceptar uns pocs infants dc la barriada d'Ho rta
més propera al Grup, molt pocs en comparació dels que
hau sol·licitat uu lloc a les seves aules, que són capaces
per a vuit-cents infants, la meitat nois i la meitat noies.

Hermenegildo Giner de los Rios
I/eminent repúblic IIermenegi ldo Ciner de los Rios
nasqué a Càdiz el 13 d'agost de 1847, i morí a Granada
el 20 d'agost de 1923.
Actuà de professor a diversos Instituts lliures, i en
1874 ingressà per oposició al professora t oficial, entrant de catedràtic a l'Institut d'Osuna. Després exercl
en uus altres Instituts, i a la fi fou nomenat catedràtic
de Psicologia, Lògica i Ètica de l'Institut Provincial de
Barcelona, càrrec que exercí amb la millor competènc ia,
i amb la devoció dels seus alumnes, durant quinze anys,
fins que l'Estat l'obligà, a contracor, a jubilar-se.
La separació de la seva tasca docent quotidiana
quan es veia encara amb forces per a continuar-l a, fou
per a ell una gran contrarieta t i li causà una profunda
tristesa.
La seva vida doceut dins l'escola oficial tingué un
parèntesi en els seus inicis - l'any 1875 - degut a
l'an01nenada •qüestió universitàr ia•, provocada per Wl
decret del ministre d'Instrucci ó p t'tblica que restringia
la llibertat dc consclència i la independèn cia dels professors . A conseqüència d'aquesta qüestió, i com a
senyal de protesta, Hermenegi ldo Giner dc los Rios,
juutam.ent amb el seu germà Francisco Giner i altres
insignes catedràtics de la Universita t, sortí de l'ensenyament oücial, al qual no reingressà fins el 188r.
En aquest espai de temps fou catedràtic de la Irtstitueió Lliure <l'Ensenyauça fundada a Madrid per Francisco Giner de los Rios amb altres dels professors que
sortiren de la Universita t. i que ba donat fruits tan
espone rosos.
Dllrant la seva llarga estada a la nostra ciutat, la
quàl estimà com un veritable iiU, exercí diversos càrrecs
públics i ostentà la representac ió popular a l'Ajuntament i al Congrés, havent estat la seva actuació molt
p rofitosa per a l'educació dels infants barcelèmins.
La personalita t d'Hermene gildo Giner de los Rios
pot ésser presa com un model de les altíssimes virtuts
que cal conrear a l'esperit dels infants, i la seva vida

e.~emplar és tola ella la pràctica constant de les qualitats que embellien el seu esperit.
Fou tm home noble amb tothom i en tots moments,
especialme nt amb les persones que no cotnpartien la
seva manera de pensar. Fou generós a tot ésser-ho,
i una gran generosita t, filla del sen profund!ss im amor
al proïsme, omple la seva actuació privada i pública
de proves innumerab les en l'exercici d'aquesta virtut.
En canvi tota la seva generosita t envers els altres, la
seva grandesa d'esperit i la seva altesa de mires, Jou
austeritat envers ell mateix.
Una ·altra de les seves notes característ iques fon
l'amor profund que professà a la tasca docent i la consideració i estima que tingué semp.r e per als seus. deixebles, ai~ corn la visió clara dc la importànc ia de la
cultura per a la millora i enaltiment de la societat.
Per aLxò la seva actuació a l'Ajuntame nt de Barcelona
fou dedicada am.b preferència als infants de la ciutat,
per als quals aconsegul, entre altres coses, el desdoblament de les escoles primàries oficials, amb la qual
cosa la ciutat obtingué automàtica ment un angtnent
de cent escoles de primera enseuyanç a.
A iniciativa seva, l'any rgo6 fou instittüt per l'Ajuntament de Barcelona el servei de Colònies Escolars
que, sense interrupció i amb èxit cràixent, ba anat atnpl iant el seu radi d'acció, estenent' el seu benefici a
milers d'infants barcelonin s.
Poc després era també Hennenegi ldo Giner dc los
Rios el fundador de la primera nscol'a a ple aire q ue ha posseït la cintat: l'Sscola de Bosc del Parc de Montjuïc, institució que honora la Corporació que l'ha creada
i el seu insigne ñmdador.
No fou solament l'ensenyam ent primari que ocupà
la seva atenció. També la seva activitat beneficià la
joventut estudiosa. A profit de la cultura femenina
creà l'Institut de Segona Ensenyanç a per a la Dona,
on ell mateix professà durant molts anys, i amb la seva
tenacitat aconseguí, a profit de l'alta cultura universitària, la creació de les càtedres de Dret, Literatura i
Història de Catalunya a la nostra Universita t.
Tota aquesta àctivitat, demostrad ora de l'estimació
que tenia a Barcelona, mereix l'agraïmen t i la vencració de la nostra ciutat, la qual, en un acte d'estricta
justícia, donà. el nom d'aquest insigne i benemèrit pedagog al Crup Escolar emplaça• al vessant dc llevant del
Turó de la Peira, que es va inaugurar oficialmen t amb
gran solemnitat , i amb assistència de rellevants personalitats, el dia 28 de febrer d'enguan y.
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La presidència de l'acte inaugural del Grup Hscolnr IIermenegildo Giner de los Rios

l
t

#

Un dels patis d 'esbargiment del Pan'ulari.

Els petits jugant i fent exercicis a la sorra.
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Un altre aspecte del joc dels parvulets

Interior de la sala del grau maternal
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Un dels tres pavellons del Parvulari

Una de les quatre aules del grau de pàrvuls
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Un altre aspecte del joc dels pàrvuls

Aspecte general de l'edifici principal del Grup Escolar IIennenegildo Giner de los Rios
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Una aula dc la secció de nenes

Interior d'w1a a,,¡a dc la secció de nois
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Aula d'ensenyaments domèstics.

Les nenes fent pràctiques.

A ula de dibuix

GASETA

MUNICIPAL

Serveis d'higiene :

DE

J.~ls

BARCELONA

lavabos

Els serveis dc dutxes
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Notic iari
Permisos per a in stal·Iar
aparells industrials
Relació de demandes de permisos que, a aquest fi,
han estat presentades a l'Ajuntament:
Josep Colet, un electromotor a la casa n. o I I r del
carrer de Saragossa.
Bapt.ista Garcia, dos electromotors a la casa n. o 217
del carrer de Rocaiort.
Nicanor Juncosa, dos electromotors a la casa n.o 27
del carrer de València.
Pere Llort, un electromotor a la casa n.o 4 del carrer de Fonollar.
· Gonçal Samper, un ac;censor i un electromotor a
la casa n. o 152. del carrer de París.
J osep So to, tres electromotors a la casa u. o 7 del
carrer de Planeta.
Josep Viladot, un ascensor i un electromotor a la
casa n.o 99 de l'A,inguda de Gaudi.
Francesc Xanxo, llU electromotor a la casa n.o +3
del carrer d'Aragó.
Fills del Dr. Andreu, substituir dh-ersos electromotors a la casa n.o 25 del carrer de Folgaroles.
Alfons Bartrina, un electramotor a la casa 11. 0 31
del carrer d'Alfons Xli.
Joan Boada, un electromotor a la casa u. o 7 del
carrer de la Mel.
Jaume Bu..-xeda, substituir un motor a la casa n. 0 15+
del carrer de la Diputació.
Ramon Castells, un electromotor a la casa n.o rgo
del cari'er de Fresser.
Ignasi Font, un ascensor, dos muntacàrregues i dos
motors a la casa u. 0 6o del carrer de Casp.
A\·elí Garriga, un electromotor i una fornal a la
casa n.o 126 del carrer de Balmes.
Fèlix Loaiza, cinc electromotors i dues fogaines a
la casa n. 0 q8 del carrer de La Llacuna.
Manufactures Casals Malagrida, una caldera de calefacció a I a casa n. e 120- 1 2 2 del caner de la I ttdepe udència.
Josep Mestres, dos ascensors i dos motors a la casa
n. 0 438 de l'Avinguda del 14 d'Abril.
Josep Miró, un ascensor y un motor a la casa n. 0 170
del carrer del Bruc.
Francesc X. J\-Iosso, un ascensor i 1111 motor a la
casa 11. 0 299 del carrer dc la Diputació.
Manuel Muntarell, un electromotor a In casa n. 0 2+
del Camí de la Verneda.
Navarro Andrés i Ubach, tul electromotor a la casa
n. 0 3 del carrer d'Ansies March.
Joan .Miralles, un electromotor a la casa u. o 22 del
carrer de Ventalló.

Conrad Ortigosa, un aparell subministrador i dipòsit per a gasolina a la casa n. 0 235 del carrer de Casauova.
Francesc Pujol, w1 ascensor i un electromotor a
la casa n. 0 21 del carrer d'Aragó.
Joana Rappaz, un electromotor a la casa u. 0 236
del carrer del Dos de maig.
!'au Rovira, un motor, un fom amb crísol i una estufa a la casa n. o 151 del carrer de Jocs Florals.
Agnstí Santacreu, w1 electJ·omotor a la casa n. o 13
del carrer de Fonthonrada.
J. Saladrich, vint-i-dos electromotors a la casa u. o I I 5
del carrer d'Ansies March.
Antoni Serés, sis motors, tres ascensors i tres muntacàrregues a la casa n. 8 327-329 i 331 de l'Avinguda
del J.t d'abril.
Subiràs Badia i Vigo, S. A., un motor a la casa
n. 0 ·I del carrer de Carassa.
Tramvies de Barcelona, S. A., .dos clipòsíls per gasolina als carrers de Campo Sagrado i Viladomat.
Manuel Artiga, un electromotor a la casa n. 0 5 dei
Passatge d 'Abadal.
Josep Ca1ups, un electromotor a la casa n. 0 171 del
carrer de Londres.
Baltassar Capo, un electromotor a la casa 11. 0 I del
carter del Pas de l 'Ensenyança.
1\lar cel·lí Costadellas, ltua cambra frígorífica i un
electromotor a la casa 11. 0 8 del carrer de Santa Anna.
Rossend Irrando, un electromotor a la casa l1. 3t
del carrer de Vilardell.
josep Font, dos electromotors i una fornal a la casa
u. 0 6 del carrer de Cavallers.
J0sep Cavedo, 1.U1 electromotor a la casa 11. 0 qz
d'!l carrer de 1\lhmtaner.
Pilar ue Gràcia, un ascensor i un electromotor a
la casa n. 0 .pg del carrer de Còrsega.
Valentí :Manzano, un electromotor a la casa n. 0 28
del carrer de Villarrool.
La Hscocesa, substituir dues calderes dc vapor a la
cas:¡. n. 0 3+5 del carrer <lc Pere IV.
A. Klaebisch, mt cJectron¡otor a la casa n. 0 290
d~l carrer <le València.
Indústries Tibidabo, S. A, quatre electromotors a
la casa n. o r6z del carrer de Pere IV.
Josep ~Iariuos~. dos electromotors a la casa n. 0 rs
d'!l Passatge de Sant Saclunú.
N ovit.as Bori, S. A., diversos aparells industrials a
la casa n . 0 I g8 del carrer de Còrsega.
Pere Olivé, un electromotor a la casa n. o q del
carrer de Carders.
Joln Pi, un eledrom'ltor a la casa n. 0 r8 de la
Plaça d'Orient.
Emilià Sugrañes, tres electromotors a la casa ll.0 8
del Torrent de la Guineu.
0
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